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Увод 

 

Швајцарска је држава надалеко чувених чоколада и сирева, држава највећих 
банака, сатова и неутралности. То је типична алпска држава, која се налази на прелазу 
из средње у западну Европу. Захваљујући свом положају добила је улогу „тампон-зоне“ 
тј. „тампон–државе“, одувек је имала велику транзитну улогу иако је високопланински 
рељеф то упорно онемогућавао. С обзиром да је извориште многих великих река 
називају је и  „европским водоторњем“. 

Карактерише је фасцинантан микс традиционалног и модерног, пасторалног и 
космополитског, велики број музеја, изузетно ефикасна транспортна мрежа и људи са 
изузетном способношћу да угосте туристе. Високо образовна нација ужива у изузетно 
високим животним стандардима. 

Без обзира на разнолик рељеф, дух заједнице је можда јачи него било где у 
Европи. Децентрализован начин управе, поделом на 26 кантона је утицао на то да сваки 
кантон подсећа на малу државу која је вољна за заједницу, али која ипак више негује 
сопстствен идентитет и привлачност. 

За тако малу државу, невероватно колико је Швајцарска полиглотска држава, 
говоре се немачки, француски, италијански и реторомански језик. Успех једне 
конфедерације је успешно толерисање разлика и у култури, разлика између 
протестаната и католика, урбаних и руралних подручја. 

Иако су појам „туризам“ и „турист“ настали још у ⅩⅠⅩ веку, људи су путовали и 
много раније. Ови појмови су се одржали до данас. Постоје бројне дефиниције туризма. 
Поједини аутори дефинишу туризам полазећи од тога да туризам подстиче људе на 
привремено напуштање сталног домицила, док га други аутори дефинишу као 
својеврсну економску појаву. Најбоља модерна дефинција туризма полазећи од 
дефинције коју је прихватило Међународно удружење научних туристичких експерата- 
AIEST, а које гласи: „Туризам је скуп односа и појава које проистичу из путовања и 
боравка странаца у једном месту, уколико то не значи стално настањивање и уколико се 
не везује за обављање привредне делатности“.1

Данашњи развој туризма карактеришу три фазе. У иницијалној фази која је 
трајала од средине педесетих година XX века, туризам се развијао без јасног планског 
концепта и имао је карактер пројекта у настајању. У другој фази која обележава 
наредних 20-25 година добија статус пословне активности са значајним привредним 
ефектима. Долази до јачања привредног сектора који се афирмише као равноправни 
партнер државним органима, учествујући у већој мери у управљању туризма. У 
најновијој фази развоја започетој 80-их година прошлог века туризам доживљава важне 

  

                                                            
1 Јовичић, Ж., Јовичић, Д., Ивановић, В., Основе туризма – Интегрално-феноменолошки приступ, 
Туристичка штампа, Београд, (2005), стр.11.     
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квалитативне и квантитативне промене које се пре свега манифестују у доминантном 
расту туристичког промета. 

У периоду после Другог светског рата развој туристичких делатности је бележио 
бржи темпо од раста броја туристичких кретања. Тако је 1950. до 2000. године број 
туриста у међународним кретањима повећан 27,9 пута, док су приходи од 
међународног туризма у истом периоду увећани чак 226 пута. Пораст прихода од 
туризма је посебно био изражен у последњој деценији ⅩⅩ века.2

Последња фаза развоја међународног туризма имала је тада негативан утицај на 
околину и на квалитет туристичких услуга, па се деведесетих година туризам усмерио у 
развијање његових квалитетнијих облика (рекреациони, здравствени, конгресни, 
наутички, пословни, итд.). Иако је по бројности туриста у већем броју држава био 
доминантан домаћи туризам, са аспекта платног биланса државе, Међународни туризам 
је имао нарочито значење пошто је знатно утицао на укупни привредни развој сваке 
државе. 

 

Наведени подаци говоре о туризму као динамичкој категорији из чега 
произилази да се туризам налази у непрестаном расту и прогресији. Због тога је 
потребно анализирати факторе који утичу на њега, као и економске утицаје туризма на 
развој привреде у Швајцарској (директни, индиректни и мултипликативни ефекти), што 
и јесте предмет овог рада. Посебна пажња у раду биће усмерена ка анализи 
макроекономских ефеката развоја туризма у Швајцарској, применом методологије коју 
је развила Светска туристичка организација. 

Основни циљ мастер рада је анализа директних, индиректних и 
мултипликативних ефеката развоја туризма у Швајцарској. Рад се састоји из четири 
дела.  

Први део мастер рада носи назив Природно–географске каракеристике 
Швајцарске. У овом делу биће обрађене природно–географске карактеристике, као што 
су: географски положај и природна обележја (рељеф, географске регије, клима, 
хидрологија, флора и фауна). 

Други део мастер рада носи назив Друштвено–географске карактеристике 
Швајцарске. Овде ће бити обрађене карактеристике, као што су: историјски развој, 
становништво, државно уређење, туризам и врсте туризма, манифестације, антропогени 
и природни мотиви. 

Трећи део мастер рада посвећен је карактеристикама развоја туризма у свету. 
Најпре ћемо сагледати регионалну структуру туристичког промета, затим учешће 
најважнијих емитивних и рецептивних држава, као и перспективе развоја туризма у 
свету. 

                                                            
2 Јовић, Г., Општа туристичка теографија, Завод за уџбенике и наставна средства Источно 
Сарајево,(2006),  стр. 16. 
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У четвртом делу мастер рада пажња је усмерена на покушају да се успостави 
веза између узрочно–последичних односа развоја туризма у Швајцарској и његових 
економских ефеката. Најпре ћемо сагледати основне функције туризма и њихову 
систематизацију. Затим ћемо проучити утицај туризма на привредни развој 
Швајцарске. Све економске ефекте развоја туризма смо поделили на три дела: 
директне, индиректне и мултипликативне ефекте.  

Под директим економским ефектима подразумевамо утицај туризма на 
друштвени производ и национални доходак, платни биланс, запосленост, делатности 
туристичке привреде и на инвестициону активност. То значи да ћемо у овом делу рада 
користити статистичку грађу Швајцарске, како бисмо доказали тезу да постоји 
позитивна колерација између развоја туризма и његовог економског напредовања 
(увећања БДП-а, укупне запослености, укупног извоза, инвестиција). 

Индиректни економски ефекти подразумевају утицај развоја туризма на остале 
привредне делатности у првом реду на индустрију, грађевинарство и пољопривреду. 

Мултипликативни економски ефекти развоја туризма анализиране државе 
резултат су потрошње страних туриста у њој и они посматрају економске ефекте 
трансфера дела националног дохотка из других држава у Швајцарску. Овде ћемо 
сагледати утицаје туризма на привредну динамику Швајцарске, јер приходи од страних 
туриста, који представљају допунску потрошњу у привреди ове државе, имају 
подстичући карактер на друге привредне делатности.   
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1. Природно–географске карактеристике Швајцарске 
 

1.1. Географски положај 
 

Швајцарска се налази у средњој Европи и простире се између Женевског и 
Боденског језера, у средишњем делу високопланинских Алпа и северно од њих. Већи, 
јужни део државе заузимају високи Алпи, који до линије Боденско језеро–превој 
Сплиген–језеро Комо представљају Западне Алпе, а оне који се налазе источно од те 
линије јесу Источни Алпи. Северна географска ширина износи 45.8°  до  47.8°, а 
географска дужина 5.9°  до  10.5°  источне географске дужине. Укупна површина 
државе износи 41.285 km2 од чега је само је само око 4% воде. Са својих 41.285 km2 
Швајцарска је релативно мала земља. Дистанца између севера и југа је само 220 km (три 
сата колима или четири сата возом). Удаљеност исток-запад је 350 km. Граничи се са 
Немачком, Аустријом, Италијом, Лихтенштајном и Француском и добила је улогу 
тампон-зоне између Француске, Немачке и Италије. Главни, али не и највећи град је 
Берн. Има велики транзитни значај захваљујући путу преко Светог Готхарда којим су 
се некад кретали каравани. Овај саобраћај је оживео у ⅫⅠ веку када феудалци 
контролишу путеве и убирају друмарину. Тако уместо планинске међе а захваљујући 
модерном саобраћају Швајцарска је постала спојница и раскрсница Европе између 
Ломбардијске низије, Дунава, Рајне и Роне.3

Слика бр. 1: Географска карта Швајцарске 

 

 

Извор: https://www.britannica.com/place/Switzerland 

                                                            
3 Натек, К., Натек, М., Држеве света, Младинска књига, Љубљана, (2000), стр. 178. 
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Укупна дужина железничке мреже је 5.035 km што је чини једном од најгушћих 
на свету, а укупна дужина путева је 71.011 km. 4 Два од најважнијих аутопутева су А1 
који повезује источну Швајцарску од Сент Маргаретена са западом до Женеве. Други 
аутопут А2 повезује север (од Базела) са југом до заједничке границе са Италијом. 
Сматра се да је ова деоница важнија од А1. Они који путују унутар ЕУ користе ову 
деоницу. Аутопут користе људи унутар земље или они који иду у Француску или 
Шпанију. Са дужином од 1.638 km аутопутева мрежа аутопутева Швајцарске је једна од 
најразвијенијих на свету. Већина становника живи на мање од 10 km од најближег 
излаза на аутопут.5

 

 

1.2. Природна обележја 

1.2.1. Рељеф 
 

 Алпи прекривају 3/5 територије што је чини другом највише алпском земљом 
Европе, после Аустрије. Већи,  јужни део Швајцарске заузимају високи Алпи који до 
линије Боденско језеро–превој Сплиген–језеро Комо представљају Западне Алпе, а они 
које се налазе источно од ове линије су Источни Алпи. То су прекрасни, углавном 
залеђени масиви од кристаластих стена које дубока долина у правцу од југозапада ка 
североистоку (долина Валаис уз горњу Рону и долина горње Рајне) дели на северни 
(Бернски Алпи, Гларнски Алпи) и јужни део (Пенински Алпи, Адулски Алпи). На 
Пенинским Алпима су врхови Монте Роза (4.634 m) који је уједно и највиши врх и 
Матерхорн (4.505 m). На Бернским Алпима су врхови Фистерахорн (4.274 m) и 
Јунгфрау (4.167 m). 6

 Просечна висина је 1.370 m (средња висина европског континента је 320 m) што 
нам указује да је ово највиша држава Европе. Западни Алпи су виши и тектонски 
компликованији са бројним ледницима, попречним превојима (Симплон, Готхард и др.) 
.

 

7

                                                            
4http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/verkehr_und_nachrichtenwesen/uebersicht/blank/wichtigst
e_kennzahlen.html 

 Алпи припадају набирању током последње алпске орогенезе у терцијару. За грађу 
Алпа карактеристичне су навлаке (ширијажи). Током плеистоцена Алпи су били под 
ледницима па многе долине имају облик валова, а у подножју су моћне моренске 
наслаге и глацијална језера.  

5https://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/verkehr_und_nachrichtenwesen/uebersicht/blank/wichtigs
te_kennzahlen.html 

6 Натек, К., Натек, М., Држеве света, Младинска књига, Љубљана, (2000), стр. 178. 

7 др Давидовић, Р., Регионална географија – Географске регије европских држава ⅠⅠ, Нови сад, (2000), 
стр. 190. 
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1.2.2. Географске регије 
 

Северну страну планине до 2.500 m чине Швајцарски Алпи претежно сачињени 
од кречњака и доломита, који се спуштају у Мителанд између Женевског и Боденског 
језера. То је део алпског предгорја од терцијарног флиша и моласе (конгломерати и 
пешчари) рашчлањен на брежуљке и ниска брда на надморској висини 300–700 m, са 
многобројним језерима у чеоним басенима некадашњих глечера. Северо-западни део 
Швајцарске заузима Швајцарска Јура, кречњачко–шумовито побрђе са широким 
долинама у правцу југо-запада ка северо-истоку(највиши врх Монт Тендре 1.679 m).8

 

  

Слика бр. 2: Географске регије Швајцарске 

 

Извор: 
https://www.google.rs/search?q=map_swiss_alps_jura_mittelland&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

EwjlsOuXwPDWAhUJmrQKHVWtDVAQ_AUICigB&biw=1366&bih=651#imgrc=tfuHCxgY2-vwAM 

 

 

 

                                                            
8 др Ђурић, В., др Петровић, Р., Економска регионална географија света Ⅲ, Завод за издавање уџбеника 
Социјалистичке Републике Србије Београд, стр. 227.  
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Швајцарски Алпи 

Швајцарски Алпи се пружају дуж централно–јужног дела земље дужине око 300 
km са врховима висине и преко 4000 m. Припадају западном делу Алпа, осим Бернина и 
заузимају 60% територије државе. Састоје се од 2 зоне: северне предалпске и централне 
зоне. Северна предалпска (Оберланд) не прелази 2.500 m . Изграђена је од кречњака, 
флиша и моренског материјала и углавном је покривен шумом. Централна виша зона 
Алпа састављена је од старих палеозојских стена. Најређе је насељена али има велики 
тиристички значај. Северни предалпски део поред туризма бави се и сточарством. 
Долина Роне дели Бернске Алпе на северу од Лепонтијских и Пенинских на југу. У 
Бернским Алпима налазе се Јунгфрау и Гинстерахорн, а у пенинским Монта Роза са 
врхом Дифур 4.684 m– највишим врхом државе, а ту је и нешто нижи врх Матерхорн. 
Од Алпа креће неколико главних европских река као што су Рајна, Ин, Рона, Аре и 
Тићино које се уливају у највећа швајцарска језера: Женевско, Циришко, Нојшателско 
и Констанс (многа су ледничког порекла). На саставу долине Г.Рајне и Г.Роне налази се 
Св.Готхард главни чвор Швајцарске и Швајцарских Алпа, испод кога је прокопан тунел 
који повезује Швајцарску са Италијом.  

Нигде у Европи није тако изражена вертикална рашчлањеност рељефа као у овој 
регији. Овде има око 20 врхова висине преко 4.000 m апсолутне висине. Испод ових 
врхова се налази простор вечитог снега и леда. Сви типови долина заступљени су овде: 
трансверзалне, висеће, лонгитудиналне, млађе, старије, краће и дуже. 

У пролеће се јављају ветар фен који долази са југа, топи снег и покреће лавине. 
На високим пределима нема вегетације, само понегде се могу наћи рунолист, 
рододендрон, енцијан. Некад валови а сад речне долине у нижим пределима имају 
подлогу за црногоричну шуму, планинске ливаде, а сама подножја пружају услове за 
ратарство. Две су изразите долине– Роне и Рајне. Овде су позната туристичка места 
Сент Мориц и туристичко–климатско лечилиште Девос. Сент Мориц се налази у 
пределу Енгадин изнад долине Ина. Давос је и место зимских спортова на 1.560 m 
апсолутне висине.  

Мителанд 

Мителанд, плато или швајцарска висораван се протеже од Женевског језера 
југозападно, према језеру Констанц на севетоистоку.  Између Женевског и Боденског 
језера, популацијско и привредно језгро државе. То је део алпског предгорја од 
терцијарног флиша и моласе (конгломерати и пешчари), рашчлањен на брежуљке и 
ниска брда на н. в. 300–700 m, са многобројним језерима у чеоним басенима 
некадашњих глечера. Има просечну висину око 500 m и заузима око 30%  територије, 
али је зато насељен са скоро 2/3 укупног становништва. Површински слој састављен је 
од моласе преко које се налазе морене. Висораван пресецају многе реке. Река Ар тече 
подножјем Јуре сакупља воде које долазе са Алпа и односи их у Рајну. Поред река на 
висоравни се налазе и многа језера. Постоје прелепи пејзажи, делом шуме, делом 
простране ливаде, обично са пашњацима или се ту узгаја поврће и воће. Све је то 
испреплетено густом мрежом сеоских путева. Између Билског језера Муртена и 
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Нојшател језера радовима који су почели још у ⅩⅨ веку око 400 km2 мочварног 
земљишта претворено је у богату плодну земљу. Експанзија становништва утиче да се 
земља и узгој култура све више губи. Ово је зона градова и индустрије. Градска насеља 
на обалама језера су познати туристички центри. Истичу се по значају 4 градска 
насеља: Цирих, Женева, Лозана и Берн. Заједно са Базелом представљају највеће 
градске агломерације Швајцарске.  

Швајцарска Јура 

Налази се на северозападу државе и делом граничи са Француском. Бројни 
фосили и трагови диносауруса су пронађени овде тако да је по њој тај период и назван. 
Стене у овој области датирају од пре 200 милиона година. Стене из овог доба има и на 
другим местима али је крајем ⅩⅤⅢ века баш у овој области почето са њиховим 
изучавањем. Планина Јура се пружа од Рајне до ушћа Саоне у Рону. Изграђена је од 
јурских кречњака и стрмо се спушта ка Леманском и Нешеталском језеру. Ово подручје 
лежи на висини од 700 m надморске висине. Централни гребен Јуре издиже се до 1.683 
m- Мон Тандр. 

Северни део ове планинске регије је обрастао шумом и због хладне и влажне 
климе слабо је насељен, док су у јужном шуме искрчене и претворене у пољопривредно 
земљиште. Дуготрајна зима довела је да се људи баве допунским занимањем– 
висококвалитетна ручна израда сатова. Ниједна планина у Европи нема тако велику 
густину насељености као Јура. У подножју се нижу већа градска насеља: Нојшател, Бил 
и Солотурн. На планини је Шо де Фон  главни центар индустрије сатова. Највећи град у 
Ивичном делу регије је Базел, највећа лука Швајцарске.   

 

1.2.3. Клима 
 

Захваљујући присутним разликама у надморској висини, планинским 
формацијама и експозицији могу се уочизи бројне варијације. У нижим подручјима је 
умерено континентална клима са уочљивим океанским утицајима, док је на високим 
пределима планинска, претежно алпска клима. У умереној зони Алпи имају климу која 
се одликује ниском температуром због висине и порастом падавина које делом падају у 
облику снега. Зиме на планинама су са наизменичним сунцем и снегом. Граница 
вечитог леда је на северној страни Алпа на 2.800 m, а на јужној страни на 3.300 m. Лето 
је топло и влажно са повременом кишом. Јужне долине у Валаису су на таквом 
положају да остају суве. Граубинден понекад има суву климу и мање хладну али са 
обилним снегом зими. Исток је хладнији него запад. Најтоплија регија је Таћино 
(Лукарно и Лугано имају 298 сунчаних дана годишње). У Мителанду има 1000–1200 
mm падавина годишње, у Алпима више од 2000 mm, а у долинама које су заштићене од 
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ветра у средишњим Алпима  500–800 mm . За Алпске долине и предгорје на северној 
страни Алпа карактеристичан је сув и топао ветар фен. 9

 

 

1.2.4. Хидрологија 
 

Око 4,2% територије Швајцарске је под водом. Воде са 68% територије отичу у 
слив Северног мара преко Рајне и њене притоке Ар, са 28% територије у слив 
Средоземног мора Роном, у слив Јадранског мора реком Тићино и са 4% у Ин и 
Дунавом у Црноморски слив. Највеће реке су Рајна (1.320 km) , Рона (812 km) , Ин (525 
km) и Аре (295 km). У Мителенду се налазе многа језера , углавном глацијалног 
порекла: Женевско, Боденско, Нојшателшко,... На алпским планинским рекама налазе 
се многа акумулациона језера за добијање електричне енергије, нпр. Лак де Дикс са 
највишом долином на територији Европе, Лак де Мовоазин, Лак де ла Гријер,... Глечери 
покривају око 1.600 km2 нпр. Алеч–најдужи алпски глечер, Горнер, Фишер,...  

 

Реке 

Рајна 

Једна је од најдужих и најважнијих река у Европи дуга 1.320 km , са просечним 
протоком од 2.000 km3/s . Рајна и Дунав образовали су највећи део северне границе 
Римског царства и од тих времена Рајна је виталан водени пут којим се превози роба у 
унутрашњост континента. Служила је и као одбрамбена линија а често је регионална и 
међународна граница. Многи замкови и праисторијска утврђења сведоче о њеној 
важности. Извор Рајне је у Швајцарским Алпима у кантону Граубинден, где се спајају 
њене две притоке Фордерхајн и Хинтерхајн. Фордерхајн извире из језера Тума у 
горњим Алпима и тече кроз живописни кањон Руинаулта. Хинтерхајн извире од 
глечера Парадиз на јужној граници Швајцарске. Обе притоке се састају у близини места 
Рејхенау у Граубиндену. Одатле Рајна тече ка северу до границе Лихтенштајна, затим 
Аустрије и улива се у Боденско језеро. Поново се излива из Боденског језера, као и 
горња Рајна пролази преко водопада Рајне где се у њу улива река Аре. Чини границу 
Немачке све до окретања тока ка северу код тзв. колена Рајне код Базела. 

Рона 

Још пре проналаска железнице и путева, Рона је била важна путања за превоз 
робе повезујући градове Арлес, Авињон, Беч и Лион са медитеранским лукама Фос, 
Марсеј и Сет. Позната је по количини воде коју носи и то до 10 km/h . Настаје из 
ледника у Валаису на Швајцарским Алпима на висини од 1.753 m . Дуга је 812 km . Низ 
                                                            
9 др Давидовић, Р., Регионална географија – Географске регије европских држава ⅠⅠ, Нови сад, (2000), 
стр. 200. 
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Бриг постаје бујична и велика планинска река која тече југозападно кроз ледничку 
долину. Код Мартиња скреће северозападно ка Женевском језеру, у које утиче близу 
града Буверет, а истиче из њега код Женеве пре уласка у Француску. Просечни 
годишњи проток кроз Женевско језеро је 570 km3/s .  

 

Ин 

Ин је река која протиче у Швајцарској, Аустрији и Немачкој. Притока је Дунава 
и дугачка је 525 km . Извире у Швајцарским Алпима изнад Енгадин региона. Ин тече ка 
истоку кроз Аустријску регију Тирол, као и њен главни град Инзбрук и прелази 
границу до Баварске близу Куфштајна. На Баварској територији река тече ка северу и 
пролази кроз градове Розенхајм, Весербург и Валдкрајбург, затим скреће ка истоку, 
пролази кроз Милдорф и Нојетинг и увећавају је две велике притоке Алц и Залцах. Она 
прави природну границу између Немачке и Аустрије. У граду Пасау река Ин се улива у 
Дунав. 

 

Језера 

 

Женевско језеро 

Женевско језеро се налази у крајњем југозападном делу Швајцарске, на граници 
према Француској. Лако је приступачно са свих страна и има облик младог месеца. То 
је највеће језеро у Швајцарској. После Балатонског језера које се налази у Мађарској, 
оно је највеће у Европи. Површина Женевског језера је 581 km2, од чега 347 km2 
припада Швајцарској, а 234 km2 Француској. Његова максимална дубина износи 310 m. 
Налази се на надморској висини од 372  m, ширине 14 km, а дужине 72 km . На крају 
језера код Женеве почиње река Рона која се улива у Средоземно море. На месту изласка 
Роне из Женевског језера, низводно од моста Мон Блан, налази се мало острво са 
спомеником Жан Жак Русоу (1712.–1778. године). Књига „Повратак природи“ овог 
француског књижевника и филозофа од изузетног је значаја за упознавање швајцарскох 
језера.10

Боденско језеро 

 Кантони Швајцарске који се граниче са језером су кантон Женева, Во и Вале. 
Два велика града Швајцарске леже на обали Женевског језера–Женева и Лозана.  

За разлику од Женевског језера, које се налази на југозападу Швајцарске, 
Боденско је на њеном крајњем североистоку. Налази се на реци Рајни између Немачке, 
Швајцарске и Аустрије, на 396 m надморске висине. После Балатона и Женевског језера 
је треће по величини у средњој Европи. Дугачко је 65 km , а на најширој тачки скоро 13 

                                                            
10 Станковић, С., Језера света, Завод за уџбенике, Београд, (2006) 
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km . Прекрива приближно 538 km2 површине са запремином од 55 km3 . Највећа дубина 
је 252 m у средини источног дела. Лепоти језера, уз разуђену обалску линију, 
доприноси и острво Мајнау. Интересантно је по томе што има неколико стилски 
грађених објеката сакралног и уметничког значаја. Ово језеро је формирао Рајнски 
ледник током леденог доба.  

Циришко језеро 

Ово језеро се налази у централном делу Швајцарске, југоисточно од града 
Цириха, који данас има 700.000 становника и по томе је на првом месту у својој земљи. 
Циришко језеро се налази на надморској висини од 406 m. Максимална дубина му је 
143 m, највећа ширина на профилу Бах–Стеф је само 4 km, и захвата површину од 88,5 
km2.  

Лугано 

Налази се између језера Мађоре и Комо, на граници између Швајцарске и 
Италије. Површина језера је 50 km2, дубина 288 m и налази се на висини од 270 m . 
Реком Трезе отиче у Језеро Мађоре. 

Нојшателско језеро 

Налази се у западном делу Швајцарске у француском говорном подручју. 
Највећим делом се налази у кантону Нојшател, али такође улази и у кантоне Во, 
Фрибург и Берн. Са површином од 218 km2 у целини се налази у Швајцарској. Језеро је 
дуго 38 km, највећа ширина му је 8,2 km. Надморска висина је 429 m, а максимална 
дубина је 152 m. У језеро се уливају реке Обре, Арнон, Араузе и Сејон.11

 

  

Водопади 

Рајнфал 

То је највећи равничарски водопад Европе, испред Детифоса на Исланду од кога 
је дупло ниже али има дупло већи проток. Налази се на Рајни код града Нојхаузен, 
близу Шафхаузена у северној Швајцарској. Широк је 150 m, висок 23 m. Створен је у 
последњем леденом добу пре 14.000 до 17.000 година, ерозијом чврстих стена. У 
његовој близини су дворци Верт и Лауфен из Ⅻ и ⅩⅤⅠ века. Могуће је разгледање 
бродићима и са платформи које су саграђене на обе стране водопада.  

 Штаубах 

Налази се на Личини изнад села Лаутербрунен у Бернском Оберланду. Висок је 
300 m. Над њим се налази низ водопада на потоку Тримелбаху. 

Енгштлигенфал 
                                                            
11 Станковић, С., Језера света, Завод за уџбенике, Београд, (2006) 
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Налази се близу Аделбодена у Бернским Алпима и то је други по величини 
водопад Швајцарске. На листи Швајцарских Природних добара од националног значаја. 
Бројни планински потоци се спајају и сливају низ два крака са стена високих 600 m у 
Енгштлиген долину где настаје Енгштлиген река. Горњи водопад се може видети са 
жичара, а комплетно се може видети на стрмим стазама кроз стене. Доњи водопад се 
може видети са планинских стаза. 

Трумелбах 

Представља серију од 10 глацијалних водопада унутар планине. Он тече низ 
глацијалну клисуру Ајгера, Монка и Јунгфрауа и носи око 20.200 тона материјала 
годишње. Једини је глацијални водопад у Европи унутар планине а да је доступан. Под 
заштитом је UNESCO светске баштине и на списку је природних добара од 
националног значаја. 12

 

 

1.2.5. Флора и фауна 
 

Од низијских делова до планинских врхова заступљен је велики број биљних и 
животињских врста. Захваљујући великој разлици у висини, клими и вегетативним 
зонама увек у близини има нечег занимљивог да се види, било да сте научник, експерт 
за биљке или само случајни пролазник или посетилац.13 Најплоднија земљишта су на 
наносима леса и иловаче у западном делу Мителанда (смеђе шумско земљиште). У 
долинама преовладавају тањи слојеви смеђег земљишта на шљунковитим наносима, 
затим псеудоглеји и глеји на иловастим наносима, а у вишим деловима преовладавају 
рандзине и каменито тле. 14

Фауна 

 

У далекој прошлости Швајцарске Алпе насељавали су пећински медведи и 
лисице. Период глацијације је натерао животиње да сиђу са планине, али су их ловци 
редуцирали. Сматрало се да је последњи вук виђен 1947. године, али скорашње 
појављивање вукова у Валаису је под истрагом. Лов је и данас популаран али је 
генерално под стриктном контролом. Национални парк Енгадин је прави рај и за многе 
врсте веома цењено станиште, с обзиром да се овде могу видети око половина сисара 
Швајцарске.  

Црвени јелени су нестали већим делом државе пре 1914. године када је 
обновљен њихов број из Аустрије и сада их има у Граубиндену. Такође има и срна. 

                                                            
12 www.tripadvisor.rs/Attractions-g188045-Activities-c57-t95-Switzerland.html 

13 https://www.amazon.com/Michelin-Green-Guide-Switzerland/dp/2067179780 

14 Натек, К., Натек, М., Држеве света, Младинска књига, Љубљана, (2000), стр. 178. 
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Црвене веверице највише настањују шуме, али су уобичајене за целу Швајцарску. Од 
1970. године има их у значајном броју. Зечеви су широко распрострањени и има их и 
изнад и испод вегетационе границе. Мрмоти живе у јазбинама, углавном изнад 
вегетационе зоне, преко 3.000 m. Дивокозе се могу наћи на Алпима и Јури на западу и 
југозападу земље. Козорози могу настањивати подручја и изнад 4.000 m. Тетреби, 
алпске кокоши, јаребице, налазе се широм националног парка. Разне врсте сова 
настањују многа напуштена гнезда. Златни орао настањен је на неприступачним 
стеновитим ивицама високо на планинама. 

Флора 

Број биљних врста нађених овде је невероватан као што се може и очекивати у 
земљи у којој толико варирају сунчаност, клима, висине. Вулканске стене могу се наћи 
у неким пределима, док има и кречњака који је погоднији за биљке. Станишта варирају 
од влажних пашњака, стеновитих подручја, голети, густих шума, глацијалних морена, 
мочварних предела око планинских језера, киселих мочвара до сунчаних клифова. 
Сваки од њих поседује сопствену специфичну флору. Планина ствара сопствену 
микроклиму. Јужна страна биће другачија од северне, и на планини се годишња доба 
мењају не по календару већ по висини, што утиче на вегетацију.  

У нижим деловима сасе, шафран, цветају рано, након отапања снега. На 
пашњацима и ливадама цветају више врсте  саса–бела саса и алпска. Мајушни алпски 
звончић љибичасте боје или розе–плаве боје, може се наћи и на влажним пашњацима и 
преко 3.000 m. Ђурђевак је такође карактеристичан за ливаде и пашњаке. Горчица је 
такође бројна са својом екстремном врстом–жута горчица. Жбуновита алпска ружа и 
пузећа азалеја видљиве су у разним нијансама од розе до тамно црвене боје. Рунолист је 
постао значајнији од осталих биљака. 

На јужним падинама Алпа које су без шума подстакнут је развој насеља и 
цивилизације, док је на северним падинама ретка насељеност, са густом хладовином и 
влажношћу подстакнут раст густих шума. Најзаступљеније врсте су листопадне шуме–
храст, буква, јасен и јавор. Нису све насељене на истим висинама али се често наилази 
на то да расту заједно. Њихова горња граница зависи од температурне промене и 
хладније климе. Шуме покривају 30% површине, а 32% чини вегетација високих 
планина. Вегетација је распоређена према јасно израженим висинским појасевима :  

• До 1.200 m- листопадне шуме (на нижим положајима храст, липа и јавор, на 
вишим буква), 

• 1.200–1.800 m- четинарске шуме (смрека, ариш и јела), 

• Преко 1.800 m– планински рудименти.15

Брање одређених врста законом је регулисано, укључујући цикламу, астру, 
јагорчевину и рунолист.  

 

                                                            
15 др Плавша, Ј., Туристичке регије света (скрипта), Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, (2008)   
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Национални парк Енгадин 

Једини швајцарски национални парк је Енгадин. Налази се у подручју Клеонид у 
Енгадину, које припада кантону Граубинден. На југу се граничи (15 km) са Италијом–
НП Селвио. НП Енгадин је настао 1909. године приватним утицајем, а Савез 
швајцарских кантона га је преузео и прогласио националним парком 1914. године. 
Површина му је 16.970 ha, а границе су му дужине 88 km. 

Представља живописни простор Алпа. Реч је о изразито планинском подручју 
(1.500–3.174 m). Већина његових врхова састоји се од вегетацијом сиромашних 
доломита тријаса, а има и старијих, силицијском киселином богатијих стена. Парк је 
богат фосилним тлом. Највиши врх је Piz Pisoc 3.174 m.16

Прву трећину парка чине некадашњи пашњаци, другу трећину шуме, а трећу 
трећину претежно пусте зоне (сипар, шљунак, хридине, нешто површина покривених 
вечитим снегом али не и ледницима). Пашњаци су богати травама, разним биљкама и 
цвећем. На неким местима могу се видети и трагови некадашњег рударства. Данашње 
шуме парка чине црногорица (99%) и белогорица (бор, јасика, врба, шумски бор). 
Најпознатија је густа шума брдског бора на Офенбергу, засађена пре 200 година. У 
парку расте 650 врста виших цветајућих биљака и више хиљада врста нижег биља 
(лишајеви, папрати, гљиве, маховине и алге). У НП живи више од 5.000 врста 
животиња, око стотинак врста птица, 30 врста сисара, међу којима се истичу јелен, 
дивокоза, срна и носорог. Швајцарском националном парку намењен је посебно 
савезни закон. Швајцарска је ратификовала и примењује већину међународних 
конвенција из подручја заштите природе.  

  

Управљање НП 

Главна организација за управљање НП је Комисија за НП при Савезу 
швајцарских кантона. Она сарађује са дирекцијом која управља парком, доноси 
развојне и туристичке планове, прати и надгледа рад дирекције. Комисија се састоји од 
9 чланова: 2 представника Савеза Швајцарских кантона, 3 представника Швајцарског 
савеза за заштиту природе, 2 представника Швајцарског природно–истраживачког 
института, 1 представника кантона Граубинден и 1 представника 4 општине, које су 
власници земљишта на чијем се подручју Парк налази. Дирекцији чини 5 сектора: 
заједнички сектор, сектор за информације, сектор за истраживање, административни 
сектор и сектор за економику.  

Еколошка питања заштите  

Швајцарски НП је природни резерват. Сврха му је заштита природе од свих 
човекових утицаја и захвата. Од оснивања нема лова и риболова, забрањено је 
искоришћавање шума и пашњака. Целокупни биљни и животињски свет препуштен је 

                                                            
16 Видаковић, П., Национални паркови свијета,Загреб, (1997)  
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природном развоју. Ради потпуне заштите природе Парка кантон Граубинден је издао 
стари правилник кога се сваки посетилац мора придржавати. 

1. Изразито је забрањено напуштање обележених путева и места за одмор. Парком 
се може пролазити искључиво тим путевима. 

2. Посетиоци не смеју скупљати или носити цвеће, гљиве, бобице или остале 
делове биљака, дрво, корење, камење,... (потпуно забрана брања или скупљања). 

3. Посетиоц не сме ни најмању ствар бацити, оставити или сакрити (папирне 
марамице, папиреће од бомбона,...). 

4. Забрањено је ноћити у Парку било у шатору или аутомобилу. Забрањено је 
довоћење паса, ни на узици, паљење ватре, галаме, убијање или узнемиравање било 
које врсте животиња. Дозвољено је фотографисање само са одређених стаза. 

5. Посетилац је само мирни посматрач природе који ни на који начин не сме 
ометати или мењати природно дешавање.  

Чувари надгледају посетиоце парка, одржавају стазе и објекте, посматрају 
биљни и животињски свет. Они могу пријавити посетиоце који су нарушили правила и 
ако је потребно, одредити казнени депозит. У Парку се не искоришћавају никакви 
енергетски извори. Оба смештајна објекта имају властити систем за одвод отпадних 
вода изван Парка, а чврсти отпад се одмах скупља и одвози изван њега. Иако је кретање 
посетилаца у Парку строго ограничено, кроз Парк нажалост пролази планински путни 
прелаз Офен. У Зернезу, градићу који се граничи са Парком, налази се центар за 
посетиоце Националног парка, где се они припремају за шетње. Центар има 
информацијско место, изложбу уз тонски приказ, информатичку и туристичку 
литературу и материјал. У истој згради је и дирекција Парка. Да би посета била што 
поучнија урађена је стаза између Ил Фоурна, Штабелхода и Маркента на којој се налазе 
50 плоча–информативних тачака које се налазе и у посебној брошури.  

Научним радом се баве стручњаци парка и спољни сарадници. Усмерен је на 
проучавање целовитости еколошког састава и међузависност његових делова. Парк 
припада 2.категорији према IUCN–у. Није насељен. 

Туризам у Парку 

Парк годишње посети око 180.000 људи, улаз је бесплатан а број посетилаца 
није ограничен. Постоје 2 смештајна објекта: 1 хотел–на путу преко прелаза Офен и 1 
смештајни објекат, удаљен 3 сата хода од границе парка. Дирекција парка има 5 стално 
запослених сарадника, у информативном центру ради 5 сарадника и 11 чувара. НП се 
претежно финансира доприносом Савезних швајцарских кантона али се такође додатно 
опорезује Швајцарски савез за заштиту природе на рачун промета Парка. 
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2. Друштвено–географске карактеристике Швајцарске 

2.1. Историјски развој 
 

Старија историја. У Ⅰ веку п.н.е. на просторима данашње Швајцарске живели 
су келтски Хелвети и келтски Ретијци. Поделом Франачке државе западни делови 
Швајцарке постали су део Средњефраначке државе цара Лотара Ⅰ, а делови источно од 
реке Аре део Источнофраначке државе краља Лудвига Немачког. 933. године настаје 
краљевина Бургендија која се од 1032. године укључује у Свето римско царство. Од ⅩⅠ - 
ⅫⅠ века, настају велики феудални поседи и посебно јачају градови Берн, Цирих, 
Женева и Базел. 

Настанак конфедерације. 1.августа 1291. године, кантони Ури, Швиц и 
Унтерхалтен остварили су тзв. Вечни савез. После 1315. године прикључују им се и 
Луцерн, Цирих, Цуг, Гларус и Берн. Од друге половине ⅩⅠⅤ века, употребљава се назив 
Швајцарска по кантону Швиц. Хазбурговци 1389. и 1394. године признају 
конфедерацију. Базелским споразумом стичу независност и иступају из Светог Римског 
царства. Убрзо се прикључује и Базел, Шафхаузен и Апенцел. Савезници постају и 
Сент Гален, Граубинден, Женева, Нојшател и Валаис. 

Период верских ратова. У првој половини ⅩⅤⅠ века, настају конфликти између 
кантона због конкуренције у трговини. Урлих Цвингли покушава да укине најамничку 
војску. 1531. године избија рат између протестаната и католика–савез протестантских 
кантона се распао. 

Настанак садашње државе. Као одјек Француске револуције у Базелу је 1798. 
године проглашена Хелветска република. Независност кантона потврђује се 1803. 
године. Бечки конгрес 1815. године потврђује швајцарску неутралност. Конфедерацији 
се прикључују и кантони Женева, Валаис и Нојшател. Године 1847. избија грађански 
рат између савеза седморице и савеза католичких кантона. По узору на САД, 1848. 
године Швајцарска доноси нови Устав, следи период брзог привредног развоја. У 
Првом и Другом Св. рату она остаје неутрална због чега су је неке међународне 
организације још у ⅩⅨ веку изабрале за своја седишта. 26. маја 1992. године званично 
је затражила чланство у ЕЗ, али су гласачи на референдуму 6. децембра 1992. године 
одбацили и укључивање у Европску Унију. Швајцарска је читаво време активно 
учествовала у специјализованим агенцијама УН и мировним мисијама.17

 

 2005. године 
референдумско прихватање шенгенског споразума. 

 

 
                                                            
17 Натек, К., Натек, М., Држеве света, Младинска књига, Љубљана, (2000), стр.180. 
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2.2. Становништво 
 

Према подацима из 2009. године Швајцарска је имала 7.604.467 становника.18 
Пораст броја становника последњих деценија знатно се убрзао због снажног 
досељавања стране радне снаге од 1950–1970. године. Због каснијег ограничења 
досељавања, знатно се смањује број млађег становништва, а повећава удео старијег. 
Аутохтоно становништво (Швајцарци) дели се на 4 језичке групе. У члану 4.устава 
Швајцарске из 1999. године стоји „Службени језици Швајцарске су немачки, 
француски, италијански и реторомански“.19

Устав гарантује слободу вероисповести. Верски је опредељено 89% 
становништва. Највише има католика (47,8%) и протестаната (35,2%), као и 
евангелиста и присталица реформаторских цркви. 

 Највише има оних који говоре немачки 
(63,7%) претежно у северним, средишњим и си деловима. У Јури, западном делу 
Мителанда и у дорњем делу долине Роне, преовладава француски језик (20,4%). На 
јужној стани Алпа– у кантонима Тићину и Граубиндену италијански (6,5%). У долини 
горње Рајне живе Реторомани. За Швајцарску је карактеристичан висок степен 
толеранције међу језичким групама, мада се повремено јављају несугласице. Од свих 
европских држава Швајцарска има највећи удео странаца (20,5%), највише их је из 
Италије, Србије, Португалије, Немачке, Шпаније и Турске. 

Слика бр. 3: Језичка структура Швајцарске 

 

Извор: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/English-
language_version_of_Linguistic_map_of_Switzerland.png 

                                                            
18 Editorial Oceano, Atlas geográfico universal, EDITORIAL OCÉANO S.L., Barcelona(Spain), (2008) 

19 https://svicaah.wordpress.com/jezici-u-svajcarskoj/ 
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Демографски показатељи: 

• Стопа наталитета: 9,6‰, 

• Стопа морталитета: 8,6‰, 

• Природни прираштај: 1,0‰, 

• Стопа смртности одојчади: 4,2‰, 

• Просечан број рођене деце по жени: 1,4, 

• Стопа демографског раста: 0,5%, 

• Животни век по рођењу: 83,0 година (жене), 77,0 година (мушкарци), 

• Градско становништво: 67,5%, 

• Стопа писмених: 99,0%, 

• Број лекара: 350 на 100 000 становника.20

Највећа густина насељености је у Мителенду између Јуре и Женевског и 
Боденског језера. Само у 5 највећих градова живо 30% становника. Упркос различитим 
намерама и даље опада број становника у планинским и брдским подручјима, осим у 
већим туристичким центрима, а са друге стране све је снажније насељавање из градова 
у ближу околину (субурбанизација), посебно на Циришком језеру. 

 

Већи градови према подацима Савезне службе за статистику (2005.) су: Цирих, 
Базел, Женева, Берн, Лозана, Винтертир, Сент Гален  и Луцерн. 

 

2.3. Државно уређење 
 

По новом уставу од 1. јануара 2000. године Швајцарска је парламентарна савезна 
република.21

                                                            
20Editorial Oceano, Atlas geográfico universal, EDITORIAL OCÉANO S.L., Barcelona(Spain), (2008) 

 По уставу она је једина референдумска демократија на свету, јер 
држављани осим бирачког права и права на референдум одлучују о свим важним 
питањима. Савез кантона у међународним односима представља председник 
конфедерације. Дводомна Савезна скупштина се састоји од Националног већа и Већа 
кантона. Национално веће има 200 посланика, који се на општинском нивоу бирају на 4 
године. Сваки кантон или полукантон мора имати барем једног представника. Веће 
кантона има 46 чланова које на 4 године бира Савезна скупштина. Предводи га 

21 Натек, К., Натек, М., Држеве света, Младинска књига, Љубљана, (2000), стр.179. 
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председник Конфедерације, њега чланови Савезног већа бирају између себе на годину 
дана. 

Конфедерација има велики део надлежности у спољној политици, одбрани, 
монетарној политици, у јавним радовима,... Неке надлежности дели са кантонима, а 
многе ствари сасвим самостално уређују кантони.  

Швајцарску чини 20 кантона и 6 полукантона. Сви су суверени, уколико њихова 
независност и законодавство нису регулисани савезним уставом. Полукантони се од 
кантона разликују само по заступљености у савезним телима. За савез кантони 
представљају највеће носиоце савезне власти. У 21 контону највише законодавно тело 
је Велико веће, а највише извршно тело је Владино или Државно веће. У преосталих 5 
кантона највише тело је заједница свих пунолетних грађана. 

Кантони Швајцарске су: Аргау, Апенцел Инероден, Апенцел Аусороден, Берн, 
Базел провинција, Базел град, Фрибург, Женева, Гларус, Граубинден, Јура, Луцерн, 
Ношател, Нидвалден, Обвалден, Сент Гален, Шафхаузен, Солотурн, Швиц, Таргау, 
Тићино, Ури, Во, Вале, Цуг и Цирих. 

Слика бр. 4: Кантони Швајцарске 

 

Извор: https://i.pinimg.com/originals/83/4a/46/834a46c76e6ed7d8ed427723c2f3ebff.gif 

Туристичке регије Швајцарске: 1. Граубинден, 2. Источна Швајцарска, 3. 
Циришки регион, 4. Базелски регион, 5. Централна Швајцарска, 6. Мителанд, 7. 
Нојшател–Јура, 8. Женевско језеро, 9. Фрибургшка регија, 10. Бернски Оберланд, 11. 
Тићино, 12. Велаис, 13. Женева. 
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2.4. Туризам и врсте туризма 
 

Живописне колибе, импозантни пејзажи и дуга традиција гостопримљивости 
учиниле су Швајцарску идеалном дестинацијом за одмор. Швајцарска има репутацију 
једне од најбезбеднијих дестинација Европе. Домаћи и инострани туризам су значајни 
део Швајцарске економије. Сматра се да туризам почиње освајањем енглеских 
планинара, врхова Бернских Алпа почетком ⅩⅠⅩ века.  

Швајцарска привлачи интернационалну клијантелу, углавном породице, од 
којих многе поново посећују ову земљу. Најбројнији међу посетиоцима су Немци, 
после њих Енглези и Данци. Дестинације попут Цетмата и Гринделвалда привлаче и 
Јапанце и Американце.  

Данас постоје зимски и летњи ресорти, који своју понуду допуњују спа-
здравственим и конгресним туризмом. Као најновији тренд јавља се Wellness, 
комбинација спа центара, здравствених центара, третмана лепоте и фитнеса. Такође су 
веома популарни кратки градски обиласци, једнодневне или викенд екскурзије. 
Планинске атракције омогућавају планинарење лети и скијање зими, на многим 
језерима се нуде и различите врсте спортова на води. 

Швајцарска је позната и по веома развијеној хотелској индустрији. Поред веома 
ликсузних хотела, постоје и они старији и више од 100 година у власништву породица 
које су вољне да услуже и задовоље туристе.  

Заступљена су 3 типа смештаја :  

• Хотелски– хотели, мотели, куће за госте, пансиони, 

• Здравствени– санаторијуми који нису субвенционисани од кантона и 
рехабилитациони центри са медицинском подршком и управљањем здравствених 
установа, клиникама, бањама, 

• Допунски смештај– приватни смештај, кампови и каравани, групни смештај, 
хостели. 

Врсте туризма 

Постоје многе уређене плаже на обалама језера. Најатрактивније су у 
Ленцерхајду и Хајдезу, на језеру Каума и Еставајер ле Лак– највећа природна песковита 
плажа у земљи. 

Пешачење– Швајцарска располаже са око 68.000 km обележених стажа. Неке су 
доступне деци и инвалидима. Најинтересантније су оне око Томлисхорна на планини 
Пилатус, на Халесбергу и око Алеча.  
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Дивље Алпске реке пружају велике могућности за рафтинг, кајакарење, веслање 
и кануе. Аква паркови су веома популарни, са различитим тобоганима, базенима, 
таласима.  

Бање– Швајцарска располаже богатством термалних бања, чија се понуда 
употпуњује топлим изворима, саунама, ђакузијима, базенима. Купатила на Валаис 
планини посебно су привлачна лети.  

Зимски спортови 

Швајцарска још од давне 1860. године прихвата ентузијасте зимског спорта, 
захваљујући великим могућностима и способностима гостију. Различита одмаралишта– 
од мирних планинских села до изузетно узбудљивих ски стаза, пружају услове за 
изузетну забаву. Швајцарска је у суштини прва земља која је развила зимски спорт у 
великим размерама. Зимска сезона почиње крајем децембра и траје до априла. 
Обожаваоци природе подлећи ће Гринделвалду, Цермату, Сас Феу, Кранс–Монтани, 
Сент Лоренцу или Понтресину, чија је лепота позната широм света. Ски центри се 
углавном налазе изнад вегетационе зоне. Најпопуларније регије у зимској сезони су 
Бернски Оберланд, Валаис, Граубинден и Тићино. 

Сноубординг– Постоје снежни паркови са свим објектима који су неопходни, попут 
скакаоница, терена, рампи. Сноубордери су добродошли свуда, али најбоље опремљени 
за то су Лес Диаблерес, Сас Фе и Лакс, где се сваке године и одржавају Светски купови 
и такмичења у сноубордингу. Сноубординг је постао и званични зимски спорт на 
Зимским Олимпијским играма 1998. године у Нагану.  

Алпско скијање– Швајцарска једноставно има неколико најбољих и најпознатијих 
скијалишта на свету. Највећи су Давос са 248 km стаза и Клостер са 170  km стаза. Сент 
Моренц (280 km стаза) и Цермат (313 km стаза), представљају најлуксузније и 
најскупље ски центре на свету. Сви располажу модерним мрежама железнице, 
жичарама и лифтовима, теренима за свачије потребе. Многа скијалишта вуку посетиоце 
својом шармантном архитектуром инспирисаном локалном традицијом.22

Крос скијање– омогућава туристима да упознају планине на различите начине: 
питујући кроз мирне пределе, шуме или узбудљиве стазе. Најпознатије стазе су у 
Граубиндену, у Лакс Флимсу и у Гштат регији. 

 

Ски туринг– То је компинација крос скијања и алпског скијања. Постоје многе 
могућности за овај спорт, нарочито у Хамониксу, Цермату и у Енгадину. 

Шетање– Можда је то и најлепши начин да се упозна природа. Сви центри имају 
обележене стазе које се налазе близу села и на много већим висинама. 

Вожња псима– многа села нуде и вожњу кроз живописне пределе уз помоћ вуче 
псима.Постоје услови и за хокеј на леду, слеџинг, куглање на леду, клизање. 

                                                            
22 www.alpinetravel.com 
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2.5. Календар манифестација 
 Јануар 

• Золотурн– Швајцарски филмски фестивал 

• Венген– Светски куп у скијању 

• Давос– Светски економски форум 

Фебруар 

• Сент Моренц– Трке коња на залеђеном језеру 

Март 

• Женева– Интернационални шоу мотора 

• Сент Моренц– Енгадин ски маратон 

• Фрибург– Интернационални филм 

• Фербир– Шампионат екстремног сноубординга 

Март-Април  

• Базел– Европски сајам сатова и накита 

Април 

• Женева– Фестивал чоколаде 

Мај 

• Берн– Интернационални џез фестивал 

• Сиере– Интернационални фестивал комедије 

Јун 

• Безел– Интернационални сајам уметности 

• Аскона– Њу Орлеанс џез фестивал 

Јул 

• Фрибург– Интернационални џез фестивал 

• Лозана– Интернационални сусрет атлетичара 

• Вавеј– Фестивал фотографије 
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Август 

• Лукарно– Интернационални филмски фестивал 

• Луцерн– Интернационална музичка недеља  

• Фрибург– Интернационални народни фестивал 

Септембар 

• Лозана– Швајцарски сајам трговине 

• Аскона– Интернационални фестивал класичне музике 

Октобар 

• Лугано– Јесењи фестивал 

• Шател Ст Денис– Фестивал обележавања краја лета 

Новембар 

• Берн– Фестивал обележавања почетка зиме 

Децембар  

• Фрибург– Парада Св.Николе 

• Базел– Божићна пијаца 

• Берн– Божићна пијаца 

• Цирих– Божићна пијаца 

 

2.6. Антропогени мотиви 
 

Алпа маре (Alpa mare)– Највећи покривени аква– парк Европе, нуди пуно 
забаве за целу породицу. Постоје 10 тобогана дужине 1.500 m, базен са таласима, базен 
са Рио Маре реком, Алпа термал базен са ђакузијем, термална вода са јодом (36°С), 
фитнес у води, масаже, сауне, ресторани. 

Базел (Basel)– После Женеве, трећи град по величини у Швајцарској. Налази се 
у њеном северном делу на обали реке Рајне, близу тромеђе са Немачком и Француском. 
Главни је железнички чвор са једном од највећих теретних железничких путева. Са 
својом бродском луком, јединој у Швајцарској, повезан је Рајном са Северним морем. 
Знаменитости: Романичко–готска катедрала (ⅩⅢ - ⅩⅤ век , градска скупштина (1504–
1511. године), некадашња градска капија Шпалентор (ⅩⅠⅤ век), Уметнички музеј 
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(најстарији јавни музеј у Европи од 1661. године), Природњачки и Етнографски музеј, 
код оближњег Августа налазе се ископине римског насеља Августа Раурике. 

Берн (Bern)– Берн је главни, али не и највећи град Швајцарске (четврти после 
Цириха, Женеве и Базела). Град је 1191. године основао Бертхолд, назвавши га по 
медведу којег је убио. Центар Берна је великим делом очуван из средњег века и под 
заштитом је UNESCO– а. Најпознатији је сат из ⅩⅤ века на кули Цитлоге. Такође је 
значајна готичка катедрала која је уједно и најлепши сакрални објекат у земљи и стара 
градска кућа (1406–1417. године). Радивши на Универзитету у Берну и сам Алберт 
Ајнштајн дошао до чувене теорије релативитета. У центру града још од  ⅩⅤⅠ века 
постоји јавна медвеђа јама налик онима у зоолошком врту. Ту си Бернски историјски 
музеј, Уметнички музеј, Швајцарски алпски музеј.  

Цирих (Zürich)– Највећи град Швајцарске, најважнији привредни, економски, 
саобраћајни центар државе. По интернационалној студији, то је град са најбољим и 
највишим стандардом живота на земаљској кугли. Налази се на доњем крају Циришкој 
језера на извору реке Лимат. Стари град Цириха се налази на обе стране реке Лимат. 
Циришки интернационални аеродром Цирих–Клотен представља највећи швајцарски 
аеродром. Ту су Евангелистичка катедрала са 2 звоника, највећа романичка црква у 
Швајцарској (ⅩⅠⅠ - ⅩⅢ век), касно–ренесанска градска већница (1694–1698. године), 
Bahnhofstrasse– трговачка улица дуга 1 km, Уметничка галерија Kunsthaus, Швајцарски 
земаљски и Ритербергов музеј. 

Фриборг (Friborg)– Главни град истоименог кантона. Сликовито је старо 
градско језгро изнад кривине реке Сарине са готском катдралом Св.Николе (1283–1490. 
године). 

Јунгфраубан (Jungfraubahn)– Највећа железничка пруга у Европи, грађена је од 
1896–1912. године. Дуга је 9.3 km. Креће од станице Клајне Шајдег кроз 7.1 km дугачак 
тунел испод Ајгерадо Јунгфраујоха (3.454 m). Део светске баштине под заштитом 
UNESCO– а.23

Лозана (Lausanne)– Град на северној, сунчаној обали Женевског језера. 
Седиште је Међународног Олимпијског комитета. Град је у историји познат по више 
одрживих мировних скупова– Лозански мир из 1912. и из 1923. године. Ту се налазе 
Готска катедрала Нотрдам, палата Румине са седиштем Универзитета и више музеја 
(уметнички, археолошки, геолошки), збирка дела уметничких  „аутсајдера“. 

 

Луцерн (Lucerne)– Лежи  на обали Фирвелдштетског језера, кроз њега протиче 
река Ројс. Сваке године много туриста посети Луцерн, посебно из Азије. Сликовито 
градско језгро и делимично сачуване зидине из око 1400. године са ренесансном 
црквом, Исусовом црквом у барокном стилу и градском већницом, дрвени покривени 
мост Капалбрике– најстарији дрвени мост у Европи, Шпојербрике– леднички врт са 
ледничким рељефним облицима. У близини је и планина Пилатус. 

                                                            
23 www.alpamare.com 
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Сент Гален (Senkt Gallen)– Главни град истоименог кантона, налази се на 
североистоку државе, близу аустријске границе. Кроз Сент Гален протиче река Штајнах 
која тече даље до Боденског језера. У старом градском језгру са некадашњим 
бенедиктанским манастиром се налазе и рококо манастирска библиотека, барокна 
црква Св.Галуса и Отмора, текстилни музеј.  

Хур (Chur)– Главни град кантона Граубинден на десној обали Рајне и сматра се 
да је најстарији град Швајцарске, јер је стар преко 5.000 година. Постоји старо градско 
језгро са уским улицама и грађанским кућама из ⅩⅤ-ⅩⅤⅢ века, као и романичко–готска 
катедрала ⅩⅠⅠ-ⅩⅢ век. 

Женева (Geneve)– Други по величини град у Швајцарској, налази се на месту 
где Рона истиче из Женевског језера. Спада у глобалне градове, углавном због 
присуства глобалних организација, укључујући Међународни комитет Црвеног крста. 
Женева је после Цириха други град на свету по квалитету живота. Добро је очувано 
средњовековно градско језгро са катедралом Св.петра, са ренесансном градском 
већницом са спомеником реформацији. У северном делу налази се велика Палата 
нација са европским седиштем УН. Ту је и ботаничка башта, Уметнички и Историјски 
музеј, Музеј сатова, Музеј порцелана.24

 

 

2.7. Природни мотиви 
 

Алеч (Aletsch Glacier)– Највећи глечер Алпа који покрива око 120 km2 у јужној 
Швајцарској. На његовом источном делу налази се глацијално језеро Мерјелен. 
Простире се јужно од Јунгфрауа до долине горње Рајне. Са западне стране се простире 
Велики Алечфирн дуг 9 km и покрива 1.5 km2 површине. Са северо-западне стране се 
налази Јунгфрауфирн, а са северне Евигшнефелф око 8 km дуг. Од Конкордијеплаца 
даљина Алеча је око 1.5  km и он се спушта око 180 m годишње ка југу.25

Енгадин (Engadin)– Око 90 km дугачка долина у горњем току Ина у кантону 
Граубинден са претежно ретороманским становништвом. У горњем делу је 
високопланинска покрајина са глечерским језерима и многобројним летовалиштима 
(Сент Мориц, Силваплана, Силс,...). 

 

Фирвелдштајерско језеро (Vierwaldstättersee)-  Глечерско језеро површине 114 
km2 услед брдовитог предела. На сз крају налази се град Луцерн и многобројна 
летовалишта уз обалу. На северној страни је панорамска планина Риги, на јужној обали 
је ливада Ритли на којој су представници 3 кантона 1921. године, склопили вечни савез 
прозив Хазбурговаца. 

                                                            
24 www.swissworld.org 

25 Натек, К., Натек, М., Држеве света, Младинска књига, Љубљана, (2000), стр.180. 
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Матерхорн (Materhorn)– Блистава камена пирамида на швајцарско–
италијанској граници. Планина висока 4.477 m спектакуларни је остатак камене плоче 
која је издигнута пре 50 милиона година. Позната је по свом врху у облику рога где се 
састају оштре назубљене ивице– арети. Те ивице представљају границе између 4 цирка 
која су издубљени између њих.26

 

 

Слика бр. 5: Највећи глечер Алпа - Алеч 

 

Извор: http://ichef.bbci.co.uk/wwfeatures/wm/live/1280_640/images/live/p0/17/gv/p017gv0n.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
26 Сва чуда света – Водич кроз најлепше природне лепоте, Младинска књига, Загреб, (1997) 
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3. Карактеристике развоја туризма у свету 
 

Међународни туризам остварује континуирани раст. Анализа његовог кретања у 
раздобљу од 1950. до 2002. године показује да се број међународних долазака повећао 
више од 28 пута, док су се приходи од међународног туризма повећали више од 220 
пута. За наведено раздобље просечна годишња стопа раста броја туриста је износила 
6,64 %, а прихода 10,92 %, на основу чега видимо да је динамика развоја туризма у 
свету била изузетно повољна још од 1950. године. У 1995. години, у свету је 
забележено учешће од  525,138 милиона страних туриста који су за задовољење својих 
туристичких  потреба утрошили 486,735 милијарди америчких долара (УСД). У 2015. 
години број туриста у свету износио је 1,2 милијарде од којих је остварен приход од 
1,437 трилиона УСД.  

Табела бр. 1: Међународни туристички промет  у периоду од 1995. до 2015. 
године 

 

Извор:Светска банка (www.worldbank.org) 

 

 
 

Година 
 

 

 
 

Доласци туриста 
у милионима 

 
 

Просечна стопа у 
процентима 

 
Приходи у 

милијардама 
УСД 

1995. 525,138 8,457 486,735 
1996. 555,719 8,013 525,96 
1997. 585,424 7,869 527,127 
1998. 603,463 7,799 530,316 
1999. 628,321 7,952 554,012 
2000. 677,310 7,408 572,778 
2001. 677,515 7,508 563,885 
2002. 697,734 7,492 590,416 
2003. 688,391 6,952 648,348 
2004. 760,457 6,804 771,938 
2005. 807,795 6,31 815,846 
2006. 855,819 5,931 881,868 
2007. 918,788 5,896 1,02 трилиона 
2008. 934,728 5,658 1,12 трилиона 
2009. 895,481 6,373 1,009 трилиона 
2010. 957,967 5,848 1,099 трилиона 
2011. 995,605 5,522 1,23 трилиона 
2012. 1,046 милијарде 5,644 1,276 трилиона 
2013. 1,97 милијарде 5,896 1,377 трилиона 
2014. 1,151 милијарде 6,296 1,5 трилиона 
2015. 1,2 милијарде 6,763 1,437 трилиона 

http://www.unwto.org/�
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Развој међународног туризма, тј. динамика развоја туризма у свету  има бржи 
интензитет раста, како од укупног развоја светске привреде, тако и од укупног обима 
роба и услуга са иностранством. За аргументовање овог става наводимо податак да је у 
1950. години у светском туризму учествовало 25,5 милиона туриста са потрошњом која 
је износила 2,1 милијарди УСД,27

Анализом се могу уочити разлике у динамици финансијског и физичког раста 
међународног туризма. Посматрајући и кретање просечне стопе пораста оствареног 
прихода од туристичке потрошње, може се уочити да је у неким раздобљима настала 
велика разлика између стопе раста броја туриста и прихода од туризма. Један од 
могућих разлога за такве разлике је и примена различитих методологија у праћењу и 
евидентирању физичког и финансијског промета. Само се део међународног путничког 
промета исказао као туристички, док се остварени приход евидентирао као туристички 
без обзира на врсту путника. Раст цена и промена међувалутних односа утицала је на 
динамику промена стопа међународних туристичких прихода. Ако не би дошло до 
даље просторне редистрибуције туристичке тражње, постојећа понуда неће бити у 
стању апсорбовати даљи пораст тражње по наведеној стопи раста. 

 док је 2015. године број туриста у свету износио 1,2 
милијарде, од чије потрошње су остварени приходи од 1,437 трилиона УСД.  

Графикон бр.1: Економски раст и међународни туристички доласци у периоду од 1995. 
до 2015. године 

      

Извор:Светска банка (www.worldbank.org) 

                                                            
27 Унковић, С., Економика туризма, Савремена администрација, Београд, (2001.), стр.208. 
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На претходном графику приказан је економски раст и међународни туристички 
доласци у периоду од 1995. до 2015. године. Ако пажљиво анализирамо графикон, 
видећемо да се туризам развијао брже од светске економије и животног стадарда 
становништва у свету. Фактори који су утицали на његов раст су: бржи развој степена 
урбанизације и моторизације, и велико ангажовање државе и крупног капитала у 
познатим туристичким државама да се брже развија туристичка привреда у свим 
доменима. Дати глобални освтр указује да је међународни туризам у посматраном 
периоду имао изузетно динамичан развој који је био повољнији од укупног привредног 
развоја. То је омогућило да туризам постане масовнија појава са великим утицајем на 
целокупни друштвени развој у светским размерама.  

Иако се у будућности може очекивати само позитиван развој међународног 
туризма, треба истаћи да почетак XXI века и није био повољан период када је развој 
светског туризма у питању. Деловање бројних ванекономских фактора, као што су 
међународни тероризам, епидемије и природне катастрофе, допринело је стварању 
неповољног окружења за привредне субјекту у туризму. 

Због терористичких напада на САД, од 11. септембра па све до краја 2001. 
године, међународни туристички промет смањен је за 8,6%. Стагнација је присутна 
закључно са 2003. годином, да би се у 2004. и 2005. години у највећој мери 
компензовало негативно дејство поменутих фактора. 

Глобална финансијска криза, која је наступила у другој половини 2008. године 
довела је до стагнације у туристичкој привреди. Овакве негативне тенденције 
настављене су током 2009. године. До глобалне економске кризе дошло је због тога што 
су економски најразвијеније земље света, које уједно и представљају највеће изворе 
потрошње у међународном туризму, погођене економском рецесијом. Према 
информацијама Светске туристичке организације негативни резултати забележени су 
на скоро свим дестинацијама и у свим секторима туристичке привреде. Пад 
туристичког промета у 2009. години износио је 3,8% на глобалном нивоу. На подручју 
Европе међународни туристички промет је у првој половини године опао за 10%, а 
водеће медитеранске земље Шпанија, Италија и Грчка оствариле су изразито негативне 
резултате. На смањење туристичке тражње, утицало је нагло опадање прихода 
становништва као и све већа незапосленост, што је довело до одређених промена у 
начину понашања туриста. Порасла је тражња за јефтинијим и ближим дестинацијама 
(што је довело до пораста домаћег туризма), скраћује се дужина боравка на 
дестинацији, и све је више туриста који се опредељују за одседање у јефтинијим 
смештајним капацитетима. У току 2010. године остварено је повећање туристичког 
промета на глобалном нивоу за 6,5%, 2011. године 4,7%, а 2012. године 3,8%. У 
периоду од 2005. до 2011. године, међународни туристички промет се повећавао по 
просечној стопи раста од 3,5%.28

 

 

                                                            
28 www.unwto.com 
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3.1. Најважније рецептивне државе у међународном туризму 
 

За сагледавање глобалних карактеристика развоја међународног туризма у свету 
важно је утврдити улогу појединих земаља. Ово се односи, како на њихову улогу у 
расподели прихода, тако и на најважније изворе тражње, тј. њихов иницијативни 
карактер. У циљу сагледавања улоге важнијих туристичких држава у расподели 
прихода од међународног туризма (без прихода од међународног саобраћаја) за 
раздобље од 1980. до 1998. године неопходно је извршити анализу података датих у 
табели бр. 2. 

Табела бр. 2: Приход од међународног туризма које су оствариле најважније 
рецептивне државе 

 

             Извор: Светска Туристичка Организација (www.unwto.com) 

http://(www.unwto.com)/�
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На основу датог прегледа могу се извући следећи закључци: 

Обухваћене туристичке државе имају доминантан утицај на развој међународног 
туризма у свету. Њихово учешће у расподели укупних прихода од међународног 
туризма износило је 84,5% у 1998. години односно 79,6% у 1980. години. Значи, у 
посматраних 18 година, значај ове групе држава се повећао, тако да је у 1998. години 
њихово учешће било за 4,9% веће него у 1980. години. Ово је првенствено условљено 
изузетно динамичним развојем иностраног туризма држава које су имале скромно 
учешће у међународном туризму. То се првенствено односи на следеће државе, које су 
у обухваћеном, 18-годишњем раздобљу, имале и изузетно високе просечне годишње 
стопе раста: Русију, Пољску (20,7%), Турску (19,7%), Кину (18,9%), Индонезију 
(18,4%), Чешку, Републику Кореју (16,4%), Аргентину (16,5%), Малезију (15,2%), 
Аустралију (12,9%) и Тајланд (11,7%). Поред ових држава, динамичнији развој у 
односу на светски просек (8,3% просечни годишњи раст) имале су и следеће државе, 
које су и 1980. године имале важну улогу у расподели прихода у светском туризму: 
САД, Ирска, Јапан, Хонг Конг, Сингапур, Египат и Шпанија. Остале обухваћене 
државе имале су спорију динамику раста у односу на светски просек. То се првенствено 
односи на традиционално развијене туристичке државе као што су: Аустрија, Мексико, 
Велика Британија, Грчка, Немачка, Италија, Француска, Белгија, Холандија, 
Швајцарска и Скандинавске државе. 

Уочене тенденције у развоју туризма појединих држава усклађене су и с 
истакнутим променама регионалне структуре међународног туризма. То се првенствено 
односи на изузетну експанзију туризма Источне Азије и Пацифика. Одступање у 
погледу тенденција промена регионалне структуре, кад је у питању Европа, запажа се у 
великој експанзији иностраног туризма Русије, Пољске, Турске и Чешке. 

У расподели прихода издвајају се четири државе (САД, Италија, Француска и 
Шпанија) са учешћем од 36,9% у 1998. и 31,7% у 1980. години. Њихово учешће је 
повећано за 5,2% и то првенствено захваљујући улози САД. Ако се споменутој групи 
прикључе још четири државе (Велика Британија, Немачка, Кина и Аустрија), онда се 
види да је споменутих осам држава у 1998. као и у 1980. години суделовало са 51,0% у 
расподели укупних прихода. При овоме, запажа се значајно повећање улоге САД и 
Кине, уз истовремено смањење улоге осталих шест држава. Кад је у питању редослед 
држава на ранг листи остварених прихода, у обухваћеном 18-годишњем раздобљу, онда 
је највећа промена на више забележена код следећих држава: Русије, Пољске, Кине, 
Турске, Републике Кореје, Чешке, Аустралије, Тајланда, Индонезије, Аргентине и 
Малезије. Истовремено, највећи пад на ранг листи забележен је код следећих држава: 
Мексика, Швајцарске, Белгије, Грчке, Данске, Индије и Тајвана. 
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       Табела бр.3: Десет водећих рецептивних држава у свету рангираних према                           
          приходима од међународног туризма за период од 2000–2011. године 

 
Извор: http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_3_en.pdf     

и http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf 

У периоду од 2000. до 2011. године приходи од међународног туризма се у десет 
водећих држава константно повећавају. Водеће четири рецептивне државе (САД, 
Шпанија, Француска и Кина) су оствариле у 2011. години учешће од 27,04% у укупним 
приходима од међународног туризма. Ако се њима прикључе и наредне четири државе 
може се закључити да водећих осам држава има удео од 41,52% у расподели укупних 
прихода. Из овога произилази да се учешће осам водећих држава у укупним приходима 
у односу на 2005. годину (46,49%) за 4,97%, а у односу на 2000. годину (50%) се 
смањило за 8,48%. САД су и даље на првом месту по оствареним приходима од 
међународног туризма, али је њихово учешће у укупним приходима у поменутом 
периоду опало за 5,95%. Може се закључити да учешће водећих држава у расподели 
укупних профита има тенденцију опадања. 

 Табела бр.4: Десет водећих рецептивних држава у свету рангираних према             
     приходима од међународног туризма за период од 2012–2015. године 

 
Извор:Светска банка (www.worldbank.org) 

http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_3_en.pdf�
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf�
http://www.unwto.org/�
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 На основу табеле бр.4, можемо закључити да у периоду од 2012. до 2015. 
године, приходи од међународног туризма у десет водећих држава света, бележе раст. 

 

3.2. Најважније емитивне државе у међународном туризму 
 

Као што је важно сагледати улогу појединих земаља у расподели прихода од 
међународног туризма, тако је потребно утврдити најважније државе као изворе 
тражње, која такође битно утиче на развој међународног туризма. 

Следећи преглед даје основе за следеће закључке: 

Обухваћена група држава има одлучујући утицај на развој туризма у свету. 
Њихови становници су у 1997. години утрошили 85,2%, а у 1980. години 79,1% од 
укупне потрошње за туристички боравак у другим државама. Улога ових држава се 
повећала за 6,1%, и то првенствено захваљујући активирању нових извора тражње као 
што су: Кина, Русија, Пољска, Република Ј. Кореја, Тајван, Бразил и Сингапур. То се 
односи и на традиционално важне изворе (Јапан, Италија, САД, Аустралија и 
Шведска). 

Привредно најразвијеније државе света су истовремено и најважнији извори 
тражње у међународном туризму. Тако се види да је група од 15 наведених држава у 
1997. години учествовала са 68,9%, а у 1980. години са 70,8% у укупној светској 
туристичкој потрошњи. Уочава се да се, и поред доминантне улоге ових држава, њихов 
значај још од 1970. године стално смањује. То се показало и у обухваћеном 17-
годишњем раздобљу са смањењем њиховог учешћа за 1,9%. 

Државе са далеко нижим нивоом привредне развијености последњих година су 
постале важни извори туристичке тражње у свету. То се првенствено односи на Кину 
као државу у развоју, која је у 1997. години учествовала са 2,7% у укупној светској 
туристичкој потрошњи и заузимала десето место на ранг листи најважнијих извора 
тражње. Следи и Русија која се, такође, са 2,7% учешћа налази на 11. месту. У овом 
погледу спомиње се и Пољска са 1,8% учешћа и 14. местом на ранг листи. То се односи, 
иако у нешто мањој мери, и на Републику Кореју и Бразил. Овај, нови феномен, у 
развоју међународног туризма има посебан значај и за будући развој, јер показује да се 
и у државама са релативно нижим нивоом привредног развоја потребе за туристичким 
путовањима у иностранство јављају као саставни део укупног друштвеног развоја ових 
држава. Истовремено, ове државе, као што се зна, у последњим годинама остварују 
изузетно добре резултате и у привлачењу страних туриста, међу којима се налази и 
велики број пословних путника. 
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Табела бр. 5: Туристичка потрошња за путовање у иностранство (без издатака за 
превоз) 

 

             Извор: Светска Туристичка Организација (www.unwto.com) 

Проматрано у динамици, поред Кине, Русије и Пољске, највеће просечне 
годишње стопе раста туристичке потрошње забележене су код следећих држава: 
Република Кореја, Сингапур, Италија, Тајван, Јапан, Бразил, Аустралија, Шведска, 
САД, Велика Британија и Аустрија. Истовремено, најнеповољнију динамику 
забележиле су Немачка и Холандија, а затим Француска, Белгија, Данска и Швајцарска. 

Кад је у питању улога појединих земаља, онда се види да се посебно издвајају 
четири државе, и то: САД, Немачка, Јапан и Велика Британија. Ова група држава је у 
1997. години, заузела 41,8% а у 1980. години 41,4% туристичког промета. При овоме, 
посматрано у динамици, најизразитије је смањење улоге Немачке и повећање улоге 
Јапана, а у нешто мањој мери САД и Велике Британије. Ако би се овој групи додало 
још седам држава, које су у 1997. години утрошиле више од десет милијарди америчких 
долара за путовања у иностранство, онда би се видело да је ова група, од 11 држава, у 
1997. години учествовала са 64,6%, а у 1980. години са 59,6%. Ове велике разлике у 
повећању учешћа ове групе држава првенствено су везане за укључивање Кине и Русије 
у групу од 11 земаља које као извори туристичке тражње имају сада највећи утицај на 
развој међународног туризма у свету. 
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Табела бр. 6: Десет земаља–највећих генератора туристичке тражње у свету за 
период од 2000–2011. године 

 

Извор: http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_3_en.pdf     
и http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf 

Према подацима у 2000. години само шест економски најразвијенијих држава 
учествовало је са 50,08% у укупној потрошњи у међунароном туризму. У 2000. и 2005. 
години, три водеће емитивне државе су биле САД, Немачка и Велика Британија, а у 
2010. и 2011. години, Немачка, САД и Кина. У 2012. и 2015. години, три водеће 
емитивне државе биле су САД, Кина и Немачка.  

Табела бр. 7: Десет земаља–највећих генератора туристичке тражње у свету за 
период 2012–2015. године 

 

 Извор:Светска банка (www.worldbank.org) 

http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom10_3_en.pdf�
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights12enhr_1.pdf�
http://www.unwto.org/�
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3.3. Перспективе развоја туризма у свету 
    

Прогнозирање међународних туристичких долазака према светским регијама 
показује да ће водећа туристичка рецептивна регија бити Европа, али с нешто мањим 
уделом него сада 46%, на другом месту је источна Азија и Пацифик, са уделом од 25%, 
потом је Америка, са уделом од 18%. Најпосећенија држава ће бити Кина, са 
прогнозираних 137 милиона међународних долазака, затим САД, са 102,4 милиона 
долазака, па следе Француска, Шпанија и Хонг Конг (табела 8.). 

Конкуренција на светском туристичком тржишту постаје све оштрија, и то не 
само међу државама једне регије него и међу регијама на светском, глобалном нивоу. 
За туристе, ради остваривања што већих ефеката, бори се велики број постојећих, али и 
нових дестинација. Туристима је најважније да уз што мању потрошњу остваре што 
већи број услуга, па им стога и повољне цене у ваздушном саобраћају омогућавају да 
пређу велике просторне удаљености и упознају нове дестинације уз исту или чак мању 
потрошњу. На тај начин и најудаљеније туристичке дестинације које имају повољније 
услове, боље садржаје и остале занимљивости, постају озбиљни конкуренти на 
светском туристичком тржишту. 

Отежавајућа могућност супституције избора дестинације унутар једне регије, 
прераста у могућност супституције избора дестинације неке друге светске регије, и то 
без обзира на њену удаљеност. Прогресивни је притом технолошки напредак, који је 
уједно и предуслов настанку глобализацијских процеса, узроковао да онај основни 
фактор- близина туристичке дестинације- све више губи на значају. 

Табела бр. 8: Прогнозирање међународног туристичког промета за 2020. годину 

 

Извор: Светска Туристичка Организација (www.unwto.com) 

 

http://(www.unwto.com)/�
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Може се закључити да су анализом потврђене поставке Светске туристичке 
организације да заправо највеће користи од туризма још увек имају индустријски 
развијеније државе, и оне апсорбујју више од 50% иностраних туристичких путовања 
око 64% прихода оствареног на истој основи. Државе које су на нижем ступњу развоја 
индустрије нису у могућности саме инвестирати у изградњу туристичке 
инфраструктуре, на којој се и заснива целокупан туристички развој. Слаба туристичка 
инфраструктура условљава скромнију и некомплетну туристичку понуду без оних 
производа и услуга које би се додатно могле нудити туристима, па то, аутоматски, 
упућује на нижу просечну потрошњу по туристу у таквим дестинацијама. 

Ипак, туристичка привреда спада у оне делатности које ће у оквирима светске 
привреде остварити динамичан раст у наредном периоду. Стручњаци Светске 
туристичке организације, предвиђају да ће туризам постати један од водећих 
делатности светске привреде, са врло динамичним растом у наредном периоду.29

У периоду до 2020. године може се очекивати наставак позитивне развојне 
тенденције, а међународни доласци би могли да достигну цифру од 1,6 милијарди. Од 
тога 1,2 милијарде биће међурегионални доласци, док ће 378 милиона чинити путници 
далеких дестинација. Уз овакве позитивне тенденције развоја међународног туризма, 
слободно се може очекивати значајан пораст прихода, који би могао да достиге износ 
чак и до 2000 милијарди УСД. 

 

Што се тиче регионалне структуре међународног туризма, треба истаћи да не 
учествују сви региони подједнако у расподели међународног туризма у свету. Тачније, 
доминантно место заузимају: Европа, Америка и Подручје Источне Азије и Пацифика. 

Ова три региона су у 2000. години апсорбовала 91,6% од укупног светског 
туристичког промета, односно 94,4% од укупних прихода реализованих у 
међународном туризму.30

Од тога регион Европе имао је 57,1% учешћа у туристичком промету и 49,2% у 
реализованим приходима. Регион Америке нашао се на другом месту са 18,6% у 
туристичком промету и 28% у приходима од светског туризма, док је регион Источне 
Азије и Пацифика имао учешће од 15,9% и приход 17,2%. Наравно, као резултат 
деловања фактора ванекономске природе у периоду 2001-2003. године, дошло је до 
значајних промена рагионалне стуктуре. Регион Америке (и то Северне Америке) и 
Источне Азије и Пацифика, деловање ванекономских фактора је највише погодило, док 
је Европа забележила повећање свог учешћа у међународном туризму. 

 

                                                            
29 Спасић, В., Менаџмент туристичких агенција и организатора путовања, Универзитет Сингидунум 
ФТХМ, Београд, (2006.), стр.339. 

30 Унковић, С., Зечевић, Б., Економика туризма, Центар за издавачку делатност Економског факултета у 
Београду, (2006.), стр.242. 
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Стручњаци Светске туристичке организације предвиђају да ће стопа раста 
Америке и Европе бити нешто мања у периоду 1995-2020. године, док се за регион 
Источне Азије и Пацифика предвиђа стопа раста од 6.5%. 

Укупни туристички доласци по регионима показују да ће до 2020. године, 
највише туриста примити: Европа са 717 милиона туриста, Источна Азија и Пацифик са 
397 милиона и Америка са 282 милиона, одмах иза ње налазе се Африка, Средњи Исток 
и Јужна Азија. 

За Источну Азију и Пацифик, Азију, Блиски Исток и Африку се предвиђа раст 
од 5% годишње у поређењу са светским просеком од 4,1%. За старије регионе као што 
су Европа и Америка, предвиђа се раст нижи од просечног. Европа ће имати највећи 
део светских долазака, мада ће то бити пад од 60% у 1995. и 46% у 2020. години. 
Проценат путовања на далеке дестинације ће брже расти, и то 5,4 % годишње у периоду 
између 1995. и 2020. године у односу на међурегионална путовања чији ће раст бити 
3,8%. 

Стари континент ће и даље представљати најатрактивнији регион и предвиђа се 
да ће инострани туристички промет достићи обим од 527 милиона туриста. Према тој 
динамици на подручју Америке биће остварено 190 милиона долазака страних туриста, 
а регион ће се сврстати у трећи по значају у свету.31

Према прогнозама Светске туристичке организације у међународним 
туристичким кретањима у 2030. години биће укључено 1,8 милијарди људи. 

 

Графикон бр. 2: Прогноза Светске туристичке организације о међународном 
туристичком промету до 2030. године 

 

Извор: Светска Туристичка Организација (www.unwto.org) 

                                                            
31 Спасић, В., Менаџмент туристичких агенција и организатора путовања, Универзитет Сингидунум 
ФТХМ, Београд, (2006.), стр.339. 

 

http://www.unwto.org/�
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Имајући у виду досадашњу динамику развоја међународног туризма (посебно у 
раздобљу 1980-1999), резултате бројних истраживања, а посебно оних која су добила 
верификацију и WTO-a, као и нека друга истраживања у овој области, могу се дати 
следеће оцене очекиваних перспектива развоја међународног туризма у свету. 

Сва истраживања развоја туризма у свету са гледишта очекиваног деловања 
економских, социјалних, демографских, психолошких, културних и других услова дају 
довољно основа за закључак о очекиваном наставку повољне развојне тенденције 
међународног туризма у наредним годинама до 2020. године. Кад је у питању 
очекивани интензитет раста, опредељујемо се за просечне годишње стопе раста 
туристичког промета од 3,3% у периоду 2010-2020. године. 

Истовремено, предвиђа се да би реална просечна годишња стопа раста 
туристичке потрошње могла износити 6,0%. Значи да се и у наредних 10-ак година 
може очекивати бржи раст прихода у међународном туризму у односу на укупне 
привредне активности, односно друштвени производ у свету. 

Кад је у питању очекивана регионална структура, постоји сагласност с датим 
предвиђањима од стране WTO-a. Значи да се, и поред доминантне улоге Европе, може 
предвидети њена стагнација. Ово, иако у нешто мањој мери,важи и за регију Америке. 
Истраживања у случају регије Америке показују да се то неће односити на Карипско 
подручје које би требало повећати своје учешће. Супротно предвиђањима, о смањењу 
учешћа Европе и Америке, као традиционално најважнијих туристичких регија, реално 
је очекивати даљу експанзију регија Источне Азије и Пацифика, који ће у периоду 
2010-2020. године заузети друго место у регионалној расподели међународног туризма 
у свету. Регије Африке, Средњег истока и Јужне Азије, иако по значају знатно заостају 
за претходним трима доминантним регијама, повећаће своје учешће у међународном 
туризму. 

Кад се разматрају очекивани извори туристичке тражње, односно потрошње у 
међународном туризму, сматра се да ће најразвијеније земље света и даље имати 
доминантну улогу. Међутим, реално је очекивати да се значајније повећа улога земаља 
које се сада налазе у групи средње развијених земаља, као и одређеног броја земаља у 
развоју. То су показала и кретања у последњих десет година, са значајном улогом коју 
су већ добиле неке државе из ових група (Кина, Русија, Пољска, Бразил и друге). Значи, 
реално је очекивати да се смањује учешће садашњих привредно најразвијенијих држава 
света, иако ће оне и даље представљати најважније изворе тражње, а да се значајније 
повећа улога држава које сада имају ниво привредно средње развијених држава или 
држава у развоју. 

Структура туристичких држава, које ће учествовати у расподели међународног 
туризма, мењаће се у смислу повећања учешћа држава Источне Азије и Пацифика, 
Карипског подручја, Африке, Средњег истока и у мањој мери Јужне Азије. Од 
појединачних држава ових регија посебно се очекује знатно повећање улоге Кине. 
Иначе, традиционално најважније туристичке државе, које су и до сада заузимале 
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највећи део међународног туризма, и даље ће, уз релативно смањење свог учешћа, 
представљати доминантне туристичке дестинације у свету. 

Највећу масу учесника у међународном туризму и даље ће представљати 
туристи са средњим и релативно нижим приходима, који су и у досадашњем развоју 
омогућили да туризам прерасте у масовну појаву. Ови туристи ће све више користити 
организовани туристички промет (пакет аранжмане) и аутомобил у индивидуалном 
туристичком промету. Међутим, истовремено треба очекивати повећање захтева ових 
туриста кад је у питању квалитет туристичког боравка у туристичким дестинацијама, уз 
њихову спремност да за ово прихвате и већу цену услуга. Ово се не односи само на 
услуге смештаја и прехране, већи на све остале услуге у туристичким местима, а пре 
свега на повољне услове за кориштење разних облика активне рекреације (спортске 
терене, фитнес центре, квалитетне атрактивне спортове на води, квалитетне услове за 
скијање у планинским туристичким центрима и друге услове), као и разноврсне облике 
забаве и разоноде. Ово ће захтевати да организатори путовања формирају нове и 
разноврсније квалитетне програме путовања, а од свих учесника у пружању 
туристичких услуга, у процесу путовања, а посебно у туристичким местима, да 
развијају комплексни туристички производ дестинације. Ово мора бити 
синхронизовано од стране свих учесника који воде пословну и туристичку политику, и 
то од места у којима живе туристи (извори туристичке тражње), процеса превоза, а 
посебно свих активности у туристичким местима. У овоме значајну улогу имају не само 
предузећа туристичке привреде (туроператори, превозници, хотелска и друга подузећа), 
већ и држава која мора овоме посветити посебну пажњу на свим нивоима носитеља 
туристичке политике. 

Поред туриста са средњим и нижим приходима, који ће и даље сачињавати 
основну масу туриста, посебну пажњу треба посветити и туристима с високим 
приходима. Они ће, такође, имати значајну улогу у будућем развоју туризма. 
Усмераваће се све више на индивидуална туристичка путовања и то на удаљенија 
подручја, наутички туризам, дужа крстарења бродом по топлим морима, као и друге 
квалитетне видове туризма (ловни туризам, квалитетни културни садржаји и друго). 
Користиће, такође, и организовани туристички промет, али кроз избор квалитетних 
пакет аранжмана. 

Важну групу туриста и у будућем развоју сачињаваће учесници бројних 
међународних политичких, научних, културних, сајамских, спортских и других 
скупова. Њима треба посветити посебну пажњу, јер представљају потрошаче са знатно 
већим утрошком средстава у односу на „класичне" туристе. Њихова ће се улога битно 
повећати у будућем развоју међународног туризма. Овде треба имати у виду да ће се 
повећати улога и разних других врста пословних путовања у иностранство који, једним 
својим делом, имају и туристичке садржаје. У оквиру очекиваних промена на страни 
туристичке тражње, процењује се да се може очекивати повећање учешћа млађих особа 
(посебно ученика и студената) и релативно старијих особа (посебно пензионера). Овим 
сегментима треба посветити посебну пажњу. 
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Истраживања вршена у оквиру WTO-a (скуп посвећен улози пензионера у 
међународном туризму одржан у Лисабону 1999. године) показују да особе старије од 
60 година, у неким државама, чине 20 до 30% од укупног броја путника у иностранство. 
Такође је констатовано да се њихова улога стално повећава у међународном туризму.32

  Кад је у питању улога организованог туристичког промета, процењује се да ће 
се наставити тенденција повећања његовог значаја у међународном туризму. Као што је 
познато, овај вид туристичких путовања већ је достигао око 50% учешћа у укупним 
туристичким кретањима у свету. Даљи њихов развој у великој мери ће бити условљен 
способношћу туроператора да се прилагођавају захтевима разних врста сегмената на 
страни туристичке тражње у погледу квалитета и цена пакет аранжмана. Међутим, и 
поред очекиваног повећања улоге организованог туристичког промета, предвиђа се да 
ће индивидуални туристички промет задржати важно место, посебно на подручју 
Европе, уз широко коришћење аутомобила као превозног средства. 

 

Међународни туризам ће бити и даље усмерен ка три основна правца: топлим 
морима, планинским туристичким центрима и великим градовима. Оцена је да ће се у 
оквиру ове три најважније групе догодити структурне промене у смислу споријег раста 
туристичког промета усмереног према топлим морима (и даље ће имати важну улогу, 
посебно, на подручју Медитерана и Карипског подручја), а бржи раст туристичког 
промета усмереног према планинским туристичким центрима и великим градовима 
који спајају туристичке, пословне и културне садржаје. 

Јасно је да ће и остале туристичке дестинације које се ослањају на квалитетне 
природне (реке, језера, топле и хладне термо-минералне воде и друге атрактивности) и 
културне садржаје (посебно вредне културно-историјске споменике) имати одређену 
улогу, али знатно мању, у односу на споменута три основна правца туристичких 
кретања. 

Напред наведеном треба додати и транзитна туристичка кретања, која ће имати 
посебан значај и убудуће, и то пре свега, кад се за путовање користи аутомобил. 
Постоји још велики број очекиваних промена које су важне за будући развој 
међународног туризма, а у наставку навешћемо само најбитније. 

Реално је очекивати деконцентрацију међународног туризма током године. 
Међутим, и даље ће летњи месеци имати доминантну улогу. 

Путовања на удаљена подручја наставиће тенденцију бржег раста, али ће и даље 
путовања на средње и краће удаљености представљати велики део међународног 
туризма. Ово првенствено због улоге Европе и Медитерана у међународном туризму. 

Реално је очекивати значајније повећање промотивних активности националних 
туристичких организација, превозника, хотелских предузећа и других учесника на 
међународном туристичком тржишту. Све то због очекиване веће конкуренције и 

                                                            
32 Добре, Р., Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, (2005.), стр.78. 
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појаве нових туристичких земаља и дестинација на међународном туристичком 
тржишту. 

Може се очекивати повећање интереса крупног капитала, из разних области, за 
међународни туризам, а посебно за организовани туристички промет. У том погледу, 
посебну улогу ће имати велике мултинационалне компаније, авио-превозници и велики 
привредни системи, као и финансијске институције (посебно велике банке и 
осигуравајуће компаније). 

Примена савремених облика пословања у туризму, са ослонцем на маркетинг 
концепцију и коришћење савремене електронске технологије, добиће изузетно широке 
просторе. 

Решавању еколошких проблема у туристичким земљама посветиће се посебна 
пажња, јер ће у многим државама простор представљати лимитирајући фактор развоја 
туризма и успешног укључивања на међународно туристичко тржиште. 

Осигурање квалитетне кадрова у развијеним туристичким државама јавиће се 
као озбиљан проблем са становишта њиховог бржег развоја. У том смислу тражиће се 
адекватна решења кроз интензивирање развоја посебних школских институција за 
потребе туризма, стимулативно награђивање и организовано ангажовање 
квалификоване радне снаге за ову област из других држава. 

Кад је у питању политика развоја туристичке понуде, реално је очекивати да се 
већа пажња посвети њеном комплексном развоју у туристичким местима и повећању 
квалитета туристичких услуга и укупног боравка туриста. У том смислу, посебну улогу 
имаће изградња разних врста објеката за рекреацију и забаву, као и изградња 
флексибилних смештајних капацитета средњих и нижих категорија, који ће све више 
задовољавати захтеве масовне туристичке тражње која највећим делом долази из 
великих градских агломерација. Релативно ће се мање градити луксузни хотели, осим у 
случају великих градова и ексклузивних туристичких центара, где ће се простор 
јављати као лимитирајући фактор њиховог бржег развоја. Повећаће се улога наутичког 
туризма и разних врста спортова на води, разних других активних облика рекреације и 
спортских активности на снегу у планинским туристичким центрима. 

Цене туристичких услуга ће да расту нешто брже од очекиване инфлације, због 
раста животног стандарда и карактера туристичких потреба. При томе треба имати у 
виду да је нереално очекивати већи раст цена туристичких услуга и због тога што се 
може очекивати повећање улоге туриста са релативно нижим приходима у 
међународном туризму. То ће у сваком случају зависити и од мера које ће предузимати 
разни носиоци туристичке понуде када је у питању повећање квалитета туристичких 
услуга и укупног квалитета боравка у туристичким дестинацијама. 

Очекује се брз развој савремене друмске мреже на правцима најинтензивнијих 
туристичких токова, као и даља експанзија ваздушног саобраћаја у смислу коришћења 
нових типова авиона, изградње савремених аеродрома и концентрација компанија 
ваздушног саобраћаја. Наставиће се процес синхронизације развоја туризма с осталим 
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привредним делатностима, а посебно с пољопривредом, индустријом, трговином и 
саобраћајем. 

Међународна сарадња у области унапређења међународног туризма још више ће 
добити на значају, како кроз билатералне односе између појединих земаља тако и на 
бази мултилатералних односа у оквиру групација појединих држава (Европска унија, 
ASEAN и др.). Реално је очекивати и повећање улоге Организације уједињених народа 
и, посебно, Светске туристичке организације (WTO-a) која има улогу саветодавног тела 
ОУН-а. 

Међународни туризам ће бележити бржи раст у односу на домаћи, највише због 
ограничених туристичких ресурса у привредно развијеним земљама света, као и 
повољних услова за одмор у другим државама које имају квалитетне туристичке 
ресурсе и одговарајућу туристичку понуду, као и релативно повољне цене туристичких 
услуга. 

Код израде дугорочних концепција развоја туризма све државе требају имати у 
виду захтеве међународног и домаћег туристичког тржишта.То је важно за адекватан 
развој целовите туристичке понуде као и свих осталих елемената који су важни за што 
боље коришћење потенцијала међународног и домаћег туристичког тржишта. 
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4. Анализа макроекономских ефеката развоја туризма у 
Швајцарској 

4.1. Основне функције туризма и њихова систематизација 
 

Савремени туризам има многобројне функције које су, истовремено, између 
себе, у значајној мери повезане. Могло би се констатовати да туризам карактерише 
полифункционалност, али и међуфункционална повезаност. Другим речима, то значи да 
туризам увек има широко деловање и то како на привредни, тако и на укупни 
друштвени живот. У литератури, која се бави теоријским изучавањем туризма, па и 
његовим иманентним функцијама, нема јединственог става по питању систематизације 
ових функција. За једну групу аутора, основне функције туризма су: 

• здравствена,  

• техничка,  

• културно-социјална,  

• политичка и  

•   привредна. 
 

Графикон бр. 3: Функције туризма 

 
 

http://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20turizma/Osnove_turizma_skripta.pdf 
 

По другим тумачењима, у основне функције туризма сврстале би се следеће: 

• културна,  

• образовно-политичка,  

• здравствена и  

• економска, уопштено.  

http://www.vus.hr/Nastavni%20materijali/Osnove%20turizma/Osnove_turizma_skripta.pdf�
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Такође, могле би се и даље набрајати различите систематизације туризма. Ипак, 
чини се да је прихватљиво тумачење које све основне функције туризма сврстава у 
неколико већих група: 
 

• група економских функција,  

• рекреативно-забавних функција,  

• образовно-културна функција,  

• политичка функција,  

• здравствена функција и 
 

• социјална функција.33

 
  

 
Табела бр. 9: Функције туризма 

 

 

Извор: Добре, Р., (2005), Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, стр. 54. 

 
                                                            
33 Добре, Р., Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, (2005.), стр.52. 
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Имајући у виду споменуте функције, оне би се могле сврстати у две основне 
групе, и то: 
 

• примарне функције (тј. група економских функција туризма) и 
 

• последичне функције (све остале побројане функције, неекономске функције 
туризма). 

 

Деловање ових функција, које се прожимају, исказује се и у економској и у 
друштвеној сфери. Чињеница је да се многе државе опредељују за развој туризма 
имајући у виду његове економске утицаје. Истакли смо, већ, да се претпоставка за 
развој туризма налази у чињеници расположивости атрактивних, комуникативних и 
рецептивних фактора. Ако држава располаже овим факторима логично је да једна од 
делатности која ту државу може укључити у међународну размену може бити туризам. 
То се посебно односи на развој иностраног туризма. Међутим, исто тако и развој 
домаћег туризма представља основу за обнављање радом утрошене енергије 
запослених и омогућава нормално одвијање процеса друштвене репродукције. 
Истовремено, развој домаћег туризма и сам производи одређене ефекте и представља 
нормалан услов за потпуније изражавање ефеката развоја иностраног туризма. Такође, 
тзв. неекономске функције туризма заслужују велику пажњу у планирању туристичког 
развоја сваке државе. 

 

4.2. Утицај туризма на привредни развој 
 

     Швајцарска је по оствареном бруто друштвеном производу (БДП) по глави 
становника најбогатија држава на свету, са веома стабилним привредним уређењем, 
изванредном разноликом привредом која се темељи на услужним делатностима и 
индустрији, великом степену продуктивности, стабилној валути и малим друштвеним 
напетостима. Због малог домаћег тржишта, скромних природних ресурса, велике 
производње и специјализације упућена је на светско тржиште, пре свега на суседне 
државе чланице ЕУ. После Другог светског рата доживела је веома брз привредни 
развој јер њена привреда није била битније погођена. Уз толики раст осетио се велики 
мањак радне снаге и те потребе су крајем 50- их година надокнадили страним 
радницима. Досељавање је средином 70- их година знатно ограничено. Швајцарска има 
један од најмоћнијих удела запослених становника на свету, најбоље плаћене кадрове, 
један од највиших нивоа продуктивности, најдужу радну недељу, врло мало изостанака 
са посла, а истовремено ужива социјални мир. Сматра се једном од најзначајнијих 
банкарских центара на свету са дугогодишњом традицијом. Врло строге мере које се 
тичу поверљивости података морала је делимично да ублажи због спречавања прања 
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новца и међународног криминала. Најважнији финансијски центри су Цирих, Женева и 
Базел.34

Туризам изазива многоструке ефекте у привреди и друштву условљавајући 
развој привредних и непривредних делатности које учествују у задовољавању потреба 
домаћих и страних туриста. Туризам делује на субјекте и чиниоце који постоје у 
одређеној туристичкој дестинацији укључујући њено становништво, запослене, 
инвеститоре, итд., односно утиче на просперитет свих предузећа која задовољавају 
потребе туриста, али и на повећање броја радних места, увећање масе произведених 
роба и услуга које се остварују у одређеном временском периоду чиме се стимулише 
привредни развој. У основи економског значаја туризма налази се трошење новца 
туриста у туристичкој дестинацији, који су зарадили у месту свог сталног боравка, а 
као резултат њихове потрошње настају директни, индиректни и мултипликовани 
економски ефекти. 

  

Од директних ефеката туризма најважнији су: 

• ефекти туризма на друштвени производ и национални доходак,  

• ефекти туризма на платни биланс,  

• ефекти туризма на запосленост,  

• ефекти туризма на развој делатности туристичке привреде,  

• ефекти туризма на инвестициону активност. 
 

 

4.3. Директни економски ефекти развоја туризма у Швајцарској 

4.3.1. Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак 
 

Утицај туризма на друштвени производ и национални доходак, то јест на њихову 
територијалну прерасподелу, се остварује преко туристичке потрошње, тако што она 
стимулише развој оних привредних делатности које снабдевају туристички комплекс, 
као и преливањем дохотка из других држава.35

                                                            
34 Натек, К., Натек, М., Држеве света, Младинска књига, Љубљана, (2000), стр.180. 

 Као услужна делатност, туризам не 
ствара материјална добра, па зато не ствара ни друштвени производ како га, на пример, 
стварају индустрија и пољопривреда као производне делатности. Ако се ради о 
домаћем туризму, онда долази до прерасподеле дохотка из једног у друго подручје 
националне територије. Доходак, тј.расположива новчана средства којима располаже 
туристичка тражња, се у највећем делу налази у градовима, у којима је и привреда 

35 Стефановић, В., Глигоријевић, Ж., Економика туризма, СВЕН, Ниш. Стр.89. 
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најразвијенија. Са друге стране, ако је реч о развоју иностраног туризма, онда 
расположива новчана средства која странци троше директно утичу на повећање 
друштвеног производа и националног дохотка. То је доходак створен ван националне 
територије, у привредама из које туристи долазе, а путем туризма прелива се у 
националну економију. Битно је истакнути да ниво привредне развијености држава 
игра значајну улогу у могућим ефектима од иностраног туризма. 

Поред утицаја на величину друштвеног производа и националног дохотка, 
туристичка потрошња делује и на прерасподелу друштвеног производа и националног 
дохотка у смислу његовог преливања. Другим речима, постоје оне државе које део 
свога друштвеног производа и националног дохотка преливају у друге државе по 
основу туристичке потрошње (емитивне или иницијативне земље), као и оне које 
остварују позитиван салдо по основу међународног туризма (рецептивне државе). 

У даљем излагању сагледаћемо величину друштвеног производа која се 
остварује у делатностима који чине туристичку привреду Швајцарске, а изражен је 
датом вредношћу.  

Угоститељство се рангира као једна од највећих привредних делатности у 
економији Европске уније. На основу података Светске банке, у посматраној 
делатности створена је додатна вредност процењена на 146 милијарди евра у 2000. 
години, што чини 3,1% од укупне додате вредности привреде и 5,4% услужног сектора 
ЕУ. Као поређење, створена додата вредност је већа од додате вредности која је 
створена у сектору копненог саобраћаја (144 милијарди евра). Требало би напоменути 
да ове цифре искључују туристичке агенције (где је додата вредност била једнака 17,3 
милијарди евра у 2000.години) и рекреационе и забавне паркове. Велика Британија је 
допринела највише стварању додатне вредности сектора са 34,5 милијарди евра у 2000. 
години, испред Француске са 21,2 милијарде евра, Немачке (1999. година) са 20,0 
милијарде и Италије са 18,2 милијарде евра.36

Предузећа Европске уније која пружају услуге смештаја створиле су додатну 
вредност од 49,4 милијарди евра 2000. године.  

 

У Швајцарској је директан допринос путовања и туризма у БДП–у, 2016. године 
износио 15,4 милијарде швајцарских франака (CHF) што је (2,4% БДП).37

                                                            
36 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

 Предвиђа се 
повећање од 3,9% на 16,0 милијарди CHF за 2017. годину. Ово првенствено одражава 
привредне активности које производе индустрија као што су хотели, путничке агенције, 
авио–компаније и друге услуге превоза путника (укључујући путничке агенције). 
Међутим, то укључује и активности ресторана и индустрије за забаву чије услуге 
користе туристи (културне услуге нпр. музеји и рекреативне услуге нпр. национални 

37 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/switzerland2017. 
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паркови). Прогнозе су да ће директни допринос путовања и туризма у БДП–у  до 2027. 
године, у наредних десет година порасти за 2,6% годишње на 20,7 милијарди CHF.38

Графикон бр. 4 и 5: Директан допринос туризма БДП- у (у милијардама CHF и 
%) 

 

 

                Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Укупан допринос путовања и туризма БДП–а (укључујући директне, индиректне 
и мултипликативне ефекте), износио је 59,1 милијарду CHF у 2016. години (9,1 % БДП-
а) и очекује се да ће у 2017. години повећати за 3,4% на 61,1 милијарду CHF (9,2% 
БДП-а). До 2027. године, с годишњим стопом  раста од 2,3% , очекује се повећање до 
76,4 милијарде CHF (10,1% БДП-а). 

Графикон бр. 6 и 7: Укупан допринос туризма БДП- у (директни  (direct), индиректни 
(indirect ) и мултипликативне (induced)) и допринос туризма БДП-у (у %) 

 

                Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

                                                            
38 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/switzerland2017. 
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Може се закључити да туризам има велики утицај на друштвени производ и 
национални доходак, а самим тим и на укупан привредни развој Швајцарске. 
Економски ефекти туризма на друштвени производ и национални доходак се сваке 
године повећавају. 

 

4.3.2. Утицај туризма на платни биланс 
 

Туристички биланс је део платног биланса која „даје увид у све приходе које 
одређена туристичка држава има по основу међународног туристичког промета у 
одређеном периоду времена (најчешће период од годину дана)“.39

Туристички биланс у ужем смислу може се дефинисати као део платног биланса 
државе, који, на страни активе, обухвата све приходе који се реализују од иностраних 
туриста („невидљиви“ извоз), а на страни пасиве све издатке везане за путовање 
домаћег становништва у иностранство („невидљиви" увоз). Утицај туризма на платни 
биланс државе је двојак. Потрошња иностраних туриста побољшава трговински биланс. 
Кроз тзв. „невидљиви“ извоз пласира се туристички производ (производ и услуге) а да 
роба није напустила националну територију. Често роба која и не би имала приступ и 
продају на светском тржишту (због снажне конкуренције, разних царинских препрека и 
сл), врло се успешно може пласирати путем туризма. Са друге стране, путовање 
домаћег становништва у иностранство делује на одливање девизних средстава и није 
стимулативно за платну биланс. Управо супротно, овај „невидљиви“ увоз има ефекте 
као да су те девизе утрошене за увоз робе. Држава увек треба настојати да у политици 
развоја има већи извоз од увоза, па тако и кад је реч туризму. Позитивна разлика у 
туристичком развоју омогућава земљи располагање девизним средствима које може 
употребити за побољшање свог платног биланса. 

 Може бити 
посматран у ширем и у ужем смислу. У првом случају (на страни активе), туристички 
биланс обухвата све приходе: по основу извоза робе за туристичку намену, по основу 
пружања туристичких услуга, по основу капитала пласираног у развој туристичке 
привреде других држава, таксе за визе и читав низ других ставки, док, на страни пасиве, 
туристички биланс обухвата издатке по основу: увоза робе за потребе туристичке 
привреде, издатке домаћег становништва за путовање у иностранство, издатке за 
коришћење пласираног страног капитала и сл. 

 

 

 

                                                            
39 Добре, Р., Основе туризма, Висока школа за туристички менаџмент, Шибеник, (2005.), стр.56. 
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Графикон бр. 8 и 9: Tуристичка потрошња страних туриста (foreign visitor   
exports) и инострани туристички промет (foreign tourist arrivals) у 2016. години 

изражених и (у %) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Приходи од међународног туризма у 2011. години достигли су 1,03 билиона 
америчких долара (740 милијарди евра) што представља пораст од 3,8% у односу на 
2010. годину. Светска туристичка организација саопштила је податке 10 држава које су 
највише зарадиле од иностраног туризма у 2011. години.  

Туристичка потрошња представља кључну компоненту директног утицаја 
туризма на привреду. У периоду 2016. године Швајцарска је генерисала 18,3 милијарди  
CHF од потрошње страних туриста. У 2017. години процењује се да ће Швајцарску 
посетити 9.725.000 туриста, што је раст од 8,2%.  Процене су да ће до 2027. године 
Швајцарску посетити 12.795.000 страних туриста и да ће потрошити 32,0 милијарди 
CHF , што би било повећање од 4,9%  на годишњем нивоу.40

 

 

4.3.3. Утицај туризма на запосленост 
 

Као и у другим делатностима, да би се организовао процес репродукције, и у 
туризму је потребно обезбедити неопходне чиниоце тога процеса, тј. а) средства рада, 
б) предмете рада и ц) људске ресурсе. Туризам је радно интензивна делатност, јер је 
због карактера услуга, тј. потребе непосредног контакта са потрошачима приликом 
пружања туристичких услуга немогуће, као у неким другим делатностима, извршити 
значајнији обим аутоматизације. Првенствено ово важи за оне делатности које 
непосредно чине његову сложену (хетерогену) структуру, али, исто тако, до већег 
                                                            
40 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/switzerland2017. 
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запошљавања долази и у низу других делатности и активности за које је туристичко 
тржиште тзв. „секунардно“ тржиште за пласман сопствених производа и услуга. 
Најшире посматрано, развој туризма у одређеном подручју пружа значајну могућност 
за директно запошљавање у делатностима туристичке привреде, али и у оним које су у 
туризму укључене на индиректан начин (индустрија, грађевинарство, пољопривреда и 
сл.). Исто тако, поједина занимања у туризму, посебно у угоститељству, тј. 
хотелијерству и ресторатерству, погодују запошљавању женске радне снаге, па у неким 
развијеним туристичким државама, у споменутој делатности, запослена женска радна 
снага износи и до 70% од укупног броја запослених. 

Туризам омогућава запошљавање људи разних степени стручности. Наиме, 
укључивање оних који у процесу производње непосредно пружају услугу (конобари, 
собарице и сл.), који раде у разним техничко-технолошким процесима (кувари, 
посластичари, аниматори), као и оних креативних кадрова који формирају модерне 
туристичке производе и баве се развојном политиком (високостручно образовани 
кадрови). У последњем случају, ради се о разним профилима стручности: економисти, 
правници, филолози, архитекти, психолози и сл. 

Потребно је нагласити да карактеристика сезоналности у туристичком 
пословању рађа потребу запошљавања и додатне (тзв. „сезонске“) радне снаге која се 
укључује у процес репродукције само у периоду док траје сезона (нпр. у летњем 
периоду), а с циљем да се без застоја и сходно повећаном обиму потражње у том 
раздобљу (вршно оптерећење потражње) пласирају производи и услуге иностраним и 
домаћим туристима. 

Графикон бр 10 и 11: Број директно запослених у туризму (у хиљадама) и 
учешће директно запослених у туризму у укупној запослености (у %) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

У 2016. години у Швајцарској туризам је директно генерисао 165.000 радних 
места (3,3% од укупне запослености ), а предвиђа се раст од 4,6% у 2017. години на 
173.000 (3,4% укупне запослености). Ово укључује запошљавање у хотелима, 
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путничким агенцијама, авио–компанијама и другим услугама превоза путника 
(укључујући путничке услуге). То такође укључује нпр. активности ресторана и 
угоститељства што је директно повезано са туристима. До 2027. године предвиђа се да 
ће туризам и путовања директно генерисати 236.000 радних места, што је повећање од 
3,2% годишње у наредних десет година. 

Графикон бр. 12 и 13: Укупан допринос туризма запослености (у хиљадама послова)  

и (у %) 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Укупан допринос туризма за запошљавање (укључујући шире ефекте 
инвестиција, снабдевања...) у 2016. години износио је 598.000 радних места (11,8% 
укупне запослености). Предвиђа се повећање од 4,0% у 2017. години на 622.000 радних 
места (12,2% укупне запослености). До 2027. године очекује се да ће туризам 
генерисати 813.000 радних места (15,3 % укупне запослености), што је повећање од 2,7 
годишње.41

 

 

4.3.4. Утицај туризма на развој делатности туристичке привреде 
 

Да би се говорило о економским функцијама туризма разумљиво је 
предпоставити да држава има и до одређеног нивоа развијене делатности, као што су 
угоститељство, промет, трговина, туристичке агенције, као и друге делатности и 
активности које директно и индиректно задовољавају потребе туриста како домаћих, 
тако и страних (нпр. разне индустријске гране, пољопривреда, грађевинарство и сл.), 
односно да се остварује туристичка потрошња. Туристичка потрошња страних и 
домаћих туриста има снажан утицај на све делатности које чине целину туризма. Данас, 

                                                            
41 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/switzerland2017. 
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велики број туристичких дестинација настоји да, поред тзв. основних туристичких 
услуга (смештај, храна, превоз), због промењених захтева тражње, развије и тзв. 
„остале“ туристичке услуге, посебно из подручја забаве, разоноде, рекреације, спорта, 
учења, образовања, авантуре и сл. Последњих деценија, утицај туристичке потрошње се 
све више осећа на подручју споменутих „осталих“ услуга, јер се у структури 
туристичке потрошње већи део издатака намењује овим услугама, па, отуда, и већи 
утицај на развој ових делатности. Чак се, у литератури, у ситуацији када се оцењује 
развијеност туристичке понуде одређене дестинације, заузима став да је она тим 
развијенија ако у структури потрошње доминира потрошња која се намењује „осталим“ 
услугама (не само основним, тј. смештају, исхрани и превозу).42

Посматрајући структуру потрошње туриста у Швајцарској током 2015. године 
може се закључити да туристи највише новца троше на нетуристичке делатности (преко 
23%).  Дакле, туризам је у највећој мери утицао на развој путнички транспорт, затим на 
развој туристичких агенција, потом на туристичке услуге, као и на развој смештајних 
капацитета. 

 Туризам утиче на 
развој осталих делтности туристичке привреде, јер у подмиривању туристичких 
потреба учествује велики број привредних и непривредних делатности. Да би се 
сагледали ефекти туризма на поједине делатности туристичке привреде сагледаће се 
структура потрошње туриста, која је најреалнији показатељ ових ефеката. 

Графикон бр. 14: Структура потрошње туриста у Швајцарској у периоду 2013- 
2015. године  

 

Извор: http://www.swisstourfed.ch/files/infothek/Vademecum/2017/StiZ_en.pdf  

                                                            
42 Унковић, С., Економика туризма, Савремена администрација, Београд, (2001.), стр.43. 
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4.3.5. Утицај туризма на инвестициону активност 
 

Туризам је у 2016. години привукао капиталне инвестиције од 2,8 милијарди 
CHF. Очекивања су да ће у 2017. години бити забележено повећање од 2,5% и у 
наредних десет година очекује се раст од 2,2% на годишњем нивоу, тако да би 
капиталне инвестиције у 2027. години требало да достигну 3,5 милијарди CHF. Удео 
инвестиција у туризму у укупним националним инвестицијама, повећаће се са 1,7%  
2017. године, на 1,8% у 2027. године. 

Графикон бр. 15 и 16: Капиталне инвестиције у туризму и удео капиталних инвестиција 
у туризму у укупним инвестицијама 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

4.4. Индиректни макроекономски ефекти развоја туризма 
 

Код индиректних утицаја реч је о чињеници да новчана средства која се троше у 
одређеној земљи узрокују и активности у делатностима које су индиректно повезане са 
туризмом у тој земљи. Тако, индустрија, грађевинарство, пољопривреда и друге 
делатности путем туризма проширују тржиште за пласман својих производа. Наведимо 
неколико примера: индустрија намештаја, тепиха, стакла и разне друге опреме 
снабдевају туристичке објекте; грађевинарство је то које гради нове капацитете (хотеле, 
туристичка насеља, комуналну инфраструктуру), пољопривреда значајан део својих 
производа пласира путем туризма (производи од меса, млечне прерађевине и сл). На 
овај начин, туризам у оквиру једне националне територије проширује тржиште и даје 
шансу целокупној националној економији да пласира производе и у овој изузетно 
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атрактивној делатности. Истовремено, овако се остварују значајна девизна средства 
путем извоза. 

Анализирајући индиректан економски утицај туризма на БДП, запосленост и 
раст подразумева се поређење индиректних ефеката између водећих 20 држава како би 
се утврдило колико туризам може да допринесе привредном расту.43

 

 Питање брзине 
повратка инвестиција у односу на остале секторе показује да туризам има потенцијал да 
допринесе развоју других делатности. 

4.4.1. Индиректни утицаји туризма на друштвени производ 
 

Туризам је главна компонента услужне економије и обухвата 30% међународне 
трговине услугама. Када су у питању приходи од туризма, водећих 20 држава стварају 
око 70% глобалне туристичке активности. Значајан допринос који туризам може дати 
економском расту лежи у његовим индиректним утицајима, који у овим државама 
представљају преко 45% укупног доприноса туризма БДП-у. Ови индиректни 
економски утицаји, који се односе и на робу и услуге у сектору туризма и инвестиција 
и јавне потрошње генерисане од туризма, су важан покретач привредног раста. 
Туризам, посебно сегмент хотелијерства и угоститељства, један је од ретких делатности 
привреде који је у центру производног ланца, не само за пољопривредне и прехрамбене 
производе, већ и за потрошачка и капитална добра. Анализа водећих 20 држава 
показује да је допринос туризма посебно важан у државама где постоји интензивна 
домаћа туристичка тражња. Исто важи и за државе које су развијене које стварају 
високу додатну вредност од туризма комбинујући домаћу и међународну тражњу. То је 
случај код многих водећих држава које су развиле конкурентске туристичке производне 
ланце засноване на развоју индиректних ефеката туризма. Према информацијама и 
прогнозама од стране WTCC, индиректни ефекти туризма су посебно високи у неколико 
држава, где достижу чак 6% укупног БДП-а (Аустралија и Шпанија). У овим државама 
висок степен специјализације у туризму представља веома значајан део укупне 
националне производње, под условом да подржавајућа политика може бити 
имплементирана у развој индиректних ефеката туризма. 

Индиректан допринос туризма БДП-у Швајцарске  указује на то да туризам има 
потенцијал да допринесе привредном развоју. Међутим, обим и делотворност тог 
доприноса, посебно тамо где је индиректна, зависи од политике за промовисање 
туризма која се спроводи. 

 

 

                                                            
43 http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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  Графикон бр. 17: Допринос туризма БДП-у (у %) у 2016. години 

 

                

  Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

 

Као што се на графикону бр.17 може видети, директан утицај туризма на БДП у 
2016. години чинио је 26,1% БДП–а, мултипликативни утицај туризма 19,0%, док је 
индиректни утицај туризма на БДП највећи са 54,9% БДП. У индиректне показатеље 
убрајамо: ланац доставе (који чини укупно 43,7% индиректног утицаја на БДП ), затим 
инвестиције (3,2%) и државне колективне инвестиције (у које убрајамо промоције 
туризма, инфо пултове за туристе, административне и остале јавне сервисе). Можемо 
закључити да је укупни ефекат туризма на БДП, четири пута већи него његов директни 
ефекат. 

Значајна инвестиција је потребна у циљу развоја туризма, што често доводи до 
тога да се туризам пореди са тешком индустријом у смислу јавних и приватних 
инвестиција у инфраструктуру, као што су пут и транспортна мрежа, дистрибуција 
пијаће воде, третман отпада, приступ електричним мрежама и приступ новим 
комуникационим системима. 

Поред тога, како је истакнуто и извештајима из 1998. године на Конференцији 
Уједињених нација о трговини и развоју (UNCТАD), често је потребно имати дугорочан 
увид у инвестиције у туризму. Нарочито, када су у питању инвестиције у хотеле, где је 
за повратак инвестиција често потребно десет или више година. У посматраним 
околностима, туризам може да има значајну улогу само ако постоје повољни услови за 
раст туристичке тражње који би оправдали капиталне пројекте који захтевају веома 
значајна средства у циљу изградње основне инфраструктуре. 
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4.4.2. Индиректни утицаји туризма на запосленост 
 

Међународна организација рада (ILO) процењује да је туризам генерисао 253 
милиона радних места широм света у 2010. години. Исто важи и за водеће рецептивне 
државе.  

 

Графикон бр. 18: Укупан допринос туризма запослености (у хиљадама послова) 
и утицај туризма на БДП у 2016. години 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

На основу анализе табеле бр.23, може се закључити да је туризам директно 
генерисао 165.000 нових радних места током 2016. године, затим  индиректно је 
генерисао 346.000 нових радних места и 87.000 мултипликативно. Укупан допринос 
туризма на запосленост у 2016. години  износио је 598.000 нових радних места. 

Индиректан допринос туризма отварању нових радних места потврђује његов 
значај за запошљавање у ланцу снабдевања туризма. Међутим, овај индиректни 
допринос је већо од директног у одређеном броју држава (што је случај и са 
Швајцарском). Индиректне користи од туризма су веће где је туристички ланац 
снабдевања усмерен ка производњи локалних роба и услуга. 

Туризам има квалитативни утицај тиме што подстиче стварање радних места за 
младе људе. У многим државама, међутим, посебно у Европи, велики део њих су 
сезонски послови који могу бити осигурани на дуги рок само уз побољшање нивоа 
квалификација. 
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Туризам ствара потребу за обуком, за које ове земље имају веома значајну 
способност. Сходно томе, један од индиректних утицаја туризма послова је да омогући 
овим државама, нарочито у Европи и Северној Америци, да „извозе“ своје туристичке, 
хотелијерске и угоститељске курсеве обуке у друге земље, стварајући радна места у 
образовном сектору. 

Већина радних места у туризму су за младе људе испод 25 година старости, који 
чине око половине свих туристичких послова. Поред тога, већина од њих су послови за 
жене. Ова карактеристика запослености у сектору туризма наглашава значај сталног 
стручног програма обуке за младе људе како би обезбедили дугорочне послове. 

 

4.4.3. Индиректни утицаји туризма на остале секторе 
 

Табела бр. 10: Утицај туризма на остале секторе 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

Секторски приступ односи се на централну улогу туризма у производном ланцу 
главних сектора и раду јавног сервиса инфраструктуре, укључујући саобраћај. То 
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такође показује улогу туризма у развоју сектора где се ствара висока додатна вредност 
и нових технологија, као што су Глобални дистрибуциони системи (GDS) и 
Компјутерски резервациони системи (CRS). 

Индирекни ефекти туризма се тичу свих сектора привреде, посебно спремања 
хране, индустрије и свих услуга везаних за туризам, као на пример авио превоз. 
Допринос индиректних ефеката туризма у Швајцарској може се разложити на три 
подсектора: 

• укупни ланац набавке  (0,1%- 2016), (4,3%-2017.),  

• капиталне инвестиције (0,3%-2016.), (2,5%-2017.),  

• јавна потрошња (3,8%-2016.), (2%-2017.).44

 
 

           Индиректне ефекте туризма не треба само анализирати на макроекономском 
нивоу, већ и на регионалном и локалном нивоу. Користи од туризма могу бити од 
суштинског значаја како би се уклониле препреке за изградњу инфраструктуре, 
посебно за побољшање приступа, што је директно од користи локалним становницима. 
 
 

4.5. Мултипликативни ефекти развоја туризма 
 

 
Када је реч о мултипликативним утицајима, потрошња финансијских средстава 

коју остваре инострани туристи (не и домаћи) има следеће деловање-то су додатна 
финансијска средства која имају додатне (умножене, тј. мултипликативне) ефекте на 
националну економију. Ова финансијска средства циркулишу (обрћу се) кроз већи број 
трансакција у привреди једне државе. Она се сливају у све делатности које чине 
туризам као сложени систем, затим у друге делатности које су индиректно повезане с 
туризмом, док коначно не напусте националну територију. По одређеном коефиценту 
(Коефицент мултипликације) могу се и мерити ефекти ове увећане потрошње. Уколико 
је држава економски развијенија, она мање зависи од увоза (робе која је неопходна за 
нормалан процес репродукције у туризму) и мултипликативни ефекти туризма су већи. 

Може се истаћи да постоје и друге примарне функције туризма. Једна, 
значајна, јесте и тзв. конверзацијска функција туризма, која се огледа у чињеници да 
нека неекономска добра, често непроцењиве вредности и уникатна по свом карактеру 
(културно-историјски споменици), укључивањем у туристичку понуду могу се 
претворити у економска добра. Треба додати и да потрошња у одређеном сектору има 
различите утицаје на БДП, у зависности од локално додате вредности и повезаности са 
остатком економије. Када туристи троше новац у дестинацији, он у потпуности не 

                                                            
44 https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/countries-2017/switzerland2017. 
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остаје у привреди, јер је одређени део потребан за увоз одређених роба и услуга. То 
представља „цурење”―створене економске вредности. 

 

Графикон бр. 18: Укупан утицај туризма БДП-у у 2016. години 

 

Извор: WORLD TRAVEL & TOURISM COUNCIL 

На основу графикона бр.18 уочавамо да туризам од 2007. године па надаље 
има константан раст у укупном БДП-у државе, осим у периоди од 2011. до 2013. 
године, када бележи плаги пад. Током 2016. године укупни утицај туризма на БДП 
износио 59,1 милијарду CHF, што је чинило 9,1% БДП. Предвиђања су да ће у 2017. 
години бити повећање од 3,4%. На основу пројекција за 2027. годину, предвића се да ће 
укупни утицај туризма на БДП, уз годишњу стопу раста од 2,3%, достићи вредност од 
76,4 милијарди CHF, што ће чинити 10,1% укупног БДП-а државе.  

Што је већи број руку кроз које прође новац који плаћа туриста, већи је ефекат 
туризма на економију. Новац страних туриста вишеструко подстиче пораст производње 
и размене. У току једне године приходи од страних туриста прођу 13–14 трансакција, 
али коефицијент мултипликације износи између 3,2 и 4,3. Код развијених земаља 
коефицијент мултипликације (број обрта) је већи, јер се на бази сопствене производње 
обезбеђује огроман број робе за туристе. Мултипликативни ефекти зависе од тога 
колико туристичка дестинација зависи од увоза материјалних добара за задовољење 
потреба туриста и уштеда локалног становништва од прихода који нису дати на зајам 
неком другом током године. 

Концепт мултипликатора базира на уважавању чињенице да су субјекти који 
продају услуге и производе на туристичком тржишту међусобно зависни. Продаја 
производа и услуга једног туристичког предузећа зависи од куповине од других 
предузећа унутар локалне економије, тј. од куповине производа и услуга различитих 
привредних и непривредних делатности локалне привреде. Промена нивоа финалне 
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тражње за аутпутом једног сектора се не одражава само на сектор који производи 
финалне производе, већ и на друге секторе који, такође нуде производе и услуге од 
којих зависи финална понуда. 

Појам мултипликатора се везује за однос промена једне од кључних 
економских варијабила-аутпута (приходи, запосленост, државни буџет) према 
променама у туристичкој потрошњи . Нови новац који улази у националну економију, у 
форми инвестиција из иностранства, донација, дознака од радника из иностранства, 
потрошње страних туриста, стимулише економију конкретне земље и то не једном, већ 
више пута. 
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Закључак 
 

Драматични Алпски врхови, цветне ливаде и светлуцајућа језера, као и 
космополитски градови са богатом културом али и села која прате стару традицију, 
нису све што се нуди у Швајцарској. Швајцарска представља такорећи рај на земљи за 
све који уживају у спорту и осталим облицима рекреације у природи. Цермат испод 
познатог Матерхорна, монденски Сент Мориц који је два пута био домаћим Зимским 
Олимпијским играма 1928. и 1948. године, глечер Алеч уживају светску славу и 
привлаче туристе широм света. 

Сир је, могло би се рећи, институција у Швајцарској, са различитим варијантама 
укуса. Чоколада, за коју се сматра да је најбоља у свету, је начин живота- Швајцарци 
једу рекордних 11.6 кг чоколаде годишње. Специјалитети апсорбују утицаје француске, 
италијанске и немачке кухиње, али и даље држећи се старих навика и алпских корена.  

Изузетно развијен осећај за гостопримство и вештина организовања разних 
фестивала који негују локалну традицију, зачуђујући су с обзиром да је Швајцарска 
постала једна од најбогатијих држава света. Цирих и Женева уживају у титули градова 
са најбољим животним стандардом на свету, у Женеви, Цириху и Базелу се налазе 
светски- признате и познате галерије и музеји које наравно треба посетити. 
Традиционална ручна производња сатова и текстила успешно опстаје и поред високо 
признатих технологија у фармацеутској индустрији и инжињерству. Без обзира на 
високо развијену индустрију, Швајцарска велику пажњу посвећује очувању и заштити 
природних вредности, што потврђује и оснивање једног од првих Националних паркова 
у Европи. НП Енгадин је поставио темеље уређења националних паркова европског 
типа и постао узор многима.  

Без обзира на то што је Швајцарска „четворојезична држава“, разлике у 
религији, култури, етици, Швајцарци успешно превазилазе вољом и мишљу да се све 
може решити договором. Ефикасност јавног транспорта кроз брдовиту Швајцарску 
просто је зачуђујућа. Мада једноставно, где год пожелите, стићи ћете врло брзо, лако и 
удобно. 

Швајцарска је можда мала, средњеевропска земља, али у својој понуди има 
много више него што посетилац очекује. Она је била, јесте и биће сан многим људима 
широм света. 

 На основу анализираних података може се закључити да се туризам јавља као 
важан фактор привредног развоја Швајцарске кроз утицај на друштвени производ и 
национални доходак. Такође, туризам креира широк спектар послова у делатностима 
које непосредно чине његову структуру, али, исто тако, до већег запошљавања долази и 
у низу других делатности и активности које пласирају своје производе и услуге на 
туристичко тржиште.  
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Укупан допринос туризма на БДП (укључујући директне, индиректне и 
мултипликативне ефекте), у 2016. години је износио је 59,1 милијарду CHF односно 
(9,1% БДП-а) и очекује се током 2017. године раст од 3,4% на 61,1 милијарду CHF 
(9,2% БДП-а). До 2027. године очекује се годишња стопа раста од 2,3%  генеришући 
76,4 милијарде CHF (10,1% БДП-а ).  

Анализирајући ефекте развоја туризма у Швајцарској, који показују да је 
директно учешће туризма у БДП–у, у 2016. години износило 15,4 милијарде CHF што 
чини 2,4% БДП а очекује се повећање од 3,9% на 16,0 милијарди CHF за 2017. годину. 
Студије показују да ће директни допринос туризма у БДП–у  до 2027. године расти за 
2,6% на годишњем нивоу достижући вредност од 20,7 милијарди CHF. Туристичка 
потрошња представља кључну компоненту директног утицаја туризма на привреду. 
Током прошле године Швајцарска је остварила профит у вредности од 18,3 милијарди  
CHF на основу потрошње страних туриста. У 2017. години процењује се да ће 
Швајцарску посетити 9.725.000 туриста, што је пораст од 8,2% у односу на претходну 
годину, уз предвиђања од 12.795.000 иностраних туриста за период до 2027. године. 
Очекује се да ће у том периоду Швајцарска осварити профит у вредности од 32,0 
милијарде CHF , што би било повећање од 4,9%  на годишњем нивоу.   

Директан утицај унутар укупног утицаја туризма на БДП износи 26,1% БДП–а, 
мултипликативни утицај туризма износи 19,0%, док је индиректни утицај туризма на 
БДП највећи са 54,9% БДП. У индиректне показатеље убрајамо: ланац доставе (који 
чини укупно 43,7% индиректног утицаја на БДП), затим инвестиције (3,2%) и државне 
колективне инвестиције (у које убрајамо промоције туризма, инфо пултове за туристе, 
административне и остале јавне сервисе). Можемо закључити да је укупни ефекат 
туризма на БДП, четири пута већи него његов директни ефекат. 

Туризам је директно генерисао 165.000 нових радних места током 2016. године,  
индиректно 346.000 нових радних места и 87.000 мултипликативно. У 2016. години 
укупни допринс туризма на запосленост износио је 598.000 радних места (11,8% укупне 
запослености). Предвиђа се раст од 4,0% у 2017. години на 622.000 радних места (12,2% 
укупне запослености). До 2027. године прогноза је  да ће туризам генерисати 813.000 
радних места (15,3% укупне запослености), што је повећање од 2,7% на годишњем 
нивоу. 

Туризам има велики утицај на развој грађевинаства, индустрије и пољопривреде 
односно остварује индиректни утицај на развој ових привредних делатности. Туризам 
доприноси привредном развоју Швајцарске јер утиче на повећање додате вредности 
која се ствара у делатностима туристичке привреде, креира радна места у туризму, али 
и у привреди и подстиче развој туристичких и нетуристичких делатности. 
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